Protokół Nr 3/2007
z posiedzenia Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego
z dnia 3 kwietnia 2007 roku
Posiedzenie Komisji zostało zwołane przez Przewodniczącego Komisji Stanisława
Jagielskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu),
Wicestarosta Lipnowski P. Wojciechowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Wojciech
Jańczak oraz radna Maria Krysztoforska.
1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący przywitał członków Komisji, Wicestarostę, Dyrektora ZDP w Lipnie oraz radną
Marię Krysztoforską.
2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący stwierdził, iż na posiedzeniu obecnych jest trzech członków komisji, więc
wszystkie podejmowane opinie i wnioski będą prawomocne.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zwrócił się o ewentualne uwagi.
Uwag nie było.
Następnie poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła następujący
porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Kontrola stanu dróg powiatowych.
5. Zaopiniowanie planu remontu dróg powiatowych.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2006 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie.
4. Kontrola stanu dróg powiatowych.
Komisja sprawdziła stan dróg powiatowych:
−

Sikórz- Kikół

−

Dąbrówka- Wola

−

Chlebowo- Karnkowo

−

Lipno- Czarne

−

Marianki- Małomin

−
−

Kłokock- Radomice
Gnojno- Brzeźno, Maliszewo, Lipno.

5. Zaopiniowanie planu remontu dróg powiatowych.
Plan remontu dróg powiatowych przedstawił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie
Wojciech Jańczak (plan w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Komisji powiedział, że w planie ujęty jest remont ośmiu dróg powiatowych. Być
może nie na wszystkie drogi starczy środków finansowych, więc trzeba ustalić, które drogi
priorytetowo powinny być remontowane.
Dyrektor ZDP w Lipnie Wojciech Jańczak powiedział, iż raczej wszystkie te drogi uda się
naprawić. Ewentualnie, jeżeli zabraknie środków finansowych naprawi się krótsze odcinki tych
dróg ale wszystkie. Zaplanowany jest np. remont 1.300 km drogi Małomin- Marianki, ale można
naprawić mniejszy odcinek np. 1km.
M. Kwiatkowski powiedział, iż nie można zakładać, że nie wykona się planu.
Przewodniczący Komisji przestawił problem drogi Maliszewo- Brzeźno. Powiedział, że od 1994r.
mieszkańcy walczą o utwardzenie tej drogi, co roku piszą pisma w tej sprawie. Byli także z
interwencją u Starosty. Jest to dla nich poważny problem, który próbują juz od dawna rozwiązać,
ich cierpliwość się kończy. Chcą poczekać jeszcze do czerwca.
Dyrektor W. Jańczak powiedział, że droga do Brzeźna (ale przez Ośmiałowo) jest drogą asfaltową.
Trzeba pamiętać także o tym, że są duże problemy dotyczące innych dróg, np. w Boguchwale. Stan
tamtej drogi jest fatalny. Trzeba o nią zadbać, nawet jeśli nie otrzymamy środków unijnych.
P. Jańczak dodał, że jeśli otrzyma od Zarządu Powiatu środki finansowe z nadwyżki to te pieniądze
przeznaczy na tą drogę Maliszewo- Brzeźno.
Wicestarosta powiedział, że nadwyżki nie ma, a nawet jest deficyt w kwocie 893 tys. zł.
M. Kwiatkowski dodałł, że droga Maliszewo- Brzeźno jest zgłoszona do Urzędu Wojewódzkiego
i jej remont jest zaplanowany na 2010 rok.
P. Jańczak powiedział, że ma środki w wysokości 1mln złotych i są one przeznaczone na te osiem
dróg zgłoszonych w planie. Jeżeli Zarząd Powiatu zatwierdzi ten plan, ogłoszony zostanie przetarg,
wtedy będzie więcej wiadomo.
Przewodniczący Komisji zaproponował, żaby następne posiedzenie komisji odbyło się po
ogłoszeniu tego przetargu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała plan remontu dróg powiatowych na 2007 rok.
7. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2006 rok.
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za
2006 rok.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Izabela Pączkowska

