
{-

Gniewkowo, 30.0 4.2A20 r.

'.4.Ę^,p,,{,"Rt
Przewodnicz4cy Rady Miejskiej w Gniewkowię

Pan Szymon Krzysztofiak

ProtokÓł z dnia 30.a4.2a2a t. ze spotkania Komisji Rozwoju GospodarcZega, Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej, Rolnej i ochrony Środowiska

w dniu 30.a4.f02a r. odbyło się spotkanie robocze Komisji Rozwoju Gospodarezego'
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i ochrony Środowiska, w ktÓryrn udział
wzięli:

. Michał otremba _ Przewodnicz4cy Komisji
o Andrzej Żmudzittski * Członek Komisji
o Adam Straszyriski - Burmistrz Gniewkowa

(Lista podpisÓw w zatączrtikach.)

Spotkanie zostato zwołane ptzez Przewodniczqcego Komisji na wniosek Burmistrza,
Adama Straszyriskiego celem kontroli na inwestycjach drogowych ptowadzonych przęZ
Gminę Gniewkowo w dwÓch lokalizacjach.

Komisja spotkała się o 06:45 na drodze w Gąskach. od poprzedniej kontroli usypano
kolejną warstwę kruszywa 0+010 _ 0+200. Nawierzchnia widocznie pofalowana wzdłużnie i
poprzecznie. Na odcinku 0+520 0+528 wymieniono częśc stabilizacji i przysypano
kruszywem, po kt.Órym bezpośrednio po zagęszczeniu przewozono matenaty na da|szy
odcinęk. Doprowadziło to do raĄeidienia do tego stopnia, Ze samochody wykonawcy grzę7ty
w koleinach. odcinek ten z v,rytuźnie wymieszanym kruszywe m ze stabilizacj q zarownano.
Skrzyżowanie na 0+740 wysypana stabilizacja i kruszywo od czasu ostatniej wizy.ty
Komisj i, niepoddana zagęszazeniu.

Kolejna przebudowa to droga w Kawęczynie. Skrzyzowania w dalszym ciągu
niepoddane pracom' kruszywo wysypane niemal fia całym przebudowywanym odcinku.
Podbudowa pofalowana, miejscami wykonana z kruszyw&, W ktÓrym zną&4q się kamienię
zdecydowanie odbiegające od za|ecęn projektolvych. Podczas kontroli drogi w Kawęczynie
jedna z mięszkanek zgtaszała Komisj i zasttzęŻęniado wykonawcy' ii tęnbez zgody korzystał
z jednego z wjazdÓw do jej posesji, niszcząc go' wjeż dŻając cięzarÓwkami na prywatnq
działkę. Na koricu jednego z odcinkow drogi widoczna wysypana stabi|izacja pokryta
kruszywe m,, niezagę szczon a. Zagr aiaj ąc e drzę wa w cię ni eusuni ęte'

W trakcie pracy Komisji kontaktował się telefonicznię z Panem Burmistrzęm Radny
Grzegorz Gołaś, ktÓry miał podobne spostrze ienia co do nierÓwności powierzchni i
rozseparowanych frakcji kruszywa. Komisja nie jest w stanie stwierdziĆ, czy prace
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Michał otręrrrba

Sporządził: A. Zmudzifrski

Załącartik't:

1. Lista podpisow - Gąski

2,, Lista podpisÓw - Kawęczyn

otrzymują:

. Przewodnic ZąęyRady Miejskiej w Gniernrkowie

. Burmistrz Gniernikowa


