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Przervodniczacv Radl' Mie-fskie'i rv Gnicwkorvie

Pan Szymon Krzysztol-iak

Protokoł z- clnia ()9.()4.2()2() r. 7-e Spotkania Kotnisji Rozrvrl.jtr Gosprldllrczego. Bttdowniclwit'
( iospodarki Komunalne.j. Rolne.j i  Ochronr Srodorviska

W drriu 09.04.2020 r. odbvto się spotkanic rcrbtlcze Konlisji Roz'wo.ju Gospodarczcge-l'

[]udorvnictu'a. Gospoclarki Kornunalnc'j. Rolnc' i  i  Ochronv Srodouiska. \\ '  ktorynl udzial

rvz ię l i .

. M ichał ()tre llrba - Przcrr'tltJlliczącv. KtlIll is j i

. Andrz.t'j /.rntlłJl.il lskt - ('z.ltlne k Kolllis.ji
o .|artlsłau 

.I'tlnrcz,Yk _ Zastcpca [}urnlristrz.a (lnierr'ktlrla

( l- ista podpist irv rv za|4cznikach. )

Spotkarric ztlstało z.rt.olanc pr?'cz Przerł,'odniczaccgo Konris.ji na rvtliosek Raclncgrl

Andrze.ja /.t"t"n dzinsk icgo cele nl oce nv postepu prac na inu'est1,L'i11sh drogorvvclr

prtrrvirdzonvch pr/.c7' (ill l i l lę (inicrr'kott.tl rr drrclclr |okalizircjach.

Ktlnris.ja rozptlczcła pracg na przcbuclowy'rvanej droclze tt 'Gąskach o gtldzlnic 06:30.

Str.vicrdza się brak przc.jezclnosci drogi. Ko|cirrv ..po kolana.^. rtlzkopanc. roz..1eŻ'dŻtlne koryto.

W dalszcj części odcinck 0+260 - 0t330 utwardzclttY popri lwl l ic - stabi l izaciq i katnricnicnr.

C.iqg da|szv nicprzykrYta. uIcga.jaca destrukc.j i .  rt lz-jczdzona. rr icspo.jrra stabi l izacja w

rrrctrach 0+340 - 0+.130. Or4l0 - 0+'52U w occnic Konrisj i  do bczsprzcczncj wynliany.

KoIe'jna c7-ęSc * 0ł52tt - ()+730 przysypana katlr icniclrr. r.vidtrcztte rt lz. ieŻdzone rnicjsca prl

grzęzl l ięciu pojazdort ' . np. ()+55() l l lctr. oclcir lck 0+730 - ()+75() - t larvict.zchnia rozcbrana.

rvidocznv srunt.

Konl isja nic r,vidzi nrozl irvosci dokoriczetl ia drogi rr zakłada|l\| l1 tcrt l l i l l ic. t.;. do |5.04.2020 r '

w czasic od ostatnicj kontrol i  pracc nicwiclc ruszl ' l l .  do przodu. bit lrqc pocl uwagę

kclniecznosc naprau,v t,t,. ic lu nl ie. isc (rrvnriana stabiI izacj i). lr ie | l lozna przy,jqc. z-e nastqpiły
jakickolw ick postępr,.

Kole'. jnr 'nl lnie' jscenl. u'kt( lrvtrr spotkała się Konlis.ja. to drt lga rv Kar,vęcz-vnie. Od

ostatnie-{o spotkania roboczego. wbrew zapewnieniorn rvykonalr 'ct ' .  prace niemalze nic

rusz-yły 7' mie.jsca' Wciaz nie \\\'|1liellitlntl stabilizac.1i na drvÓch skrz;-ztlw'arriach. skarp,v

nasypow niestabi lne. niezabezpiecz,one. luzne. Wvkonano.jedy'nie ki lka utrvardzeri z-.1az.dow.

Obecrl-v pr7.'\ kontro|i mieszkaniec zrvrclcił uwagę. pr,,tał o nrclz|ir.vosc znrianv loka|izac-1l

.jedncgcl z przepLLst r,v odrvadnia.iqcy'ch i.jednoczesnie .,.1aztJu do ptlsesji. kttlrv zostal błędnie'

w jegu ocenie. usytuowany. Konl is.ja prosi o u\\izg|ędnianie takich poprawek. aby



infrastrukttrra była dopasowana do rzeczl.tr'istt'ch potrzeb' Konlls.1a pono\\,nte przt'u,ołu.1e

koniecznosc usl lniecia kiIku drzerv r,r '  bez-pt-lŚrednie.j bl iskoŚci. jezdni

Komisja ',r,'nioskujc do Bunnistrza Gnrin-v'- Gniewkowo. Pana Adama Straszvriskicgo o
piIne zlvołanie spotkania z rrt,kclna\\ctt inrr 'estvc.j i  rr '( iqskach i Karvęcz\.nie celenl pod1ęcia

działan ma.jacr'ch rozrriazac ta sr'tt'ac.lę. o Szczegołorr,e przeana|izor-l' 'anie zapisow umowy
OraZ sprarvdzenic moz|irr'osci prarr.nl'ch \v sprarr'ie kar umott'l.l\'cl.l c7y, Icż' rozu'iazania

Llmo\\,\. Komisja nie rr, idzi por,r 'odorr, dcl przedluzenia ternrinÓrv zakonczenia inrt 'cstr 'c.. j l

Wykonawca \Y\'raznie nie radzi sobie z. zadanianri oraz nie stost'rje się do zalecen Inspektrlra

Naclzoru Inwestol.skicgrl IJrzędrr ( inrinr. (zapisy w clzienniku buclowy). Na.;rvyraznic.j.
rviclkośc. inrt 'cstrt-. i i  przcrasta lnozl itr.osci techniczne i oreanizacy'jne u.\konetr,t 'c l ' .  NaIez1,
nriec na urr 'adze takt. ze inwestyc.. ie n1L|SZa blc roz|iczane z'|)rz.ędenr Wo.jcrvodzkim (I..undusz

t)rt ig Samorz4dtlrvl 'ch ) rv okreslonr'm terminie'

Przcr,vodn iczqt.y' Konl is ji

-'-Y' '/ ;, / ,/ , , --/:ł.  , .1

M ichal ( )trern ha

Sporzqdzi l .  A. ZInrrdzi  ski

lałacz.tl lki.
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Przervodniczacv Radr M ic'jskrc:.y w Gniewkorvic
Bunnistrz Gniewkowa
Zastępca Burnr istrza Gn icrr.korr,.a


