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Przewodniczący 
Klubu Radnych_;,Gmina Łączna - Nasz Dom" 
Radny Gminy Łączna 

Pani 
Monika Pająk 

Przewodnicząca Rady Gminy Łączna 

Interpelacja 

Na podstawie paragrafu 66 Statutu Gminy Łączna, wnoszę 

interpelację do Wójta Gminy Łączna Pana Romualda 

Kowalińskiego i proszę o informację w sprawie budowy drogi 

dojazdowej do zbiornika wodnego Jaśle. 

Stan Faktyczny 

Budowa drogi dojazdowej do w/w zbiornika wodnego została 

sfinansowana ze środków unijnych w wysokości 1 808 113,09 PLN co 

stanowi 60% kosztów całkowitych. Na stronie www.laczna.pl informuje 

Pan Wójt o założeniach projektowych drogi z wyszególnionyjn plaDenL 
dodatkowych prac takich jak np. wykonanie chodnika strona prawa G-B 

droga gminna nr 1516007. Oczywiście żadnego chodnika nie ma. 

Prosimy o odpowieaź na następujące pytania; 

http://www.laczna.pl


1) Czemu droga, nie jest zbudowana wg założeń zawartych w 

umowie podpisywanej o dofinansowanie na które to założenia 

powołuje sie Wójt na stronie internetowej. 

2) ile wynosiły odszkodowania po zastosowaniu tzw'."Spec Ustaw" 

3) Co się.stało z oszczędnościami przy budowie drooi wynikające 

ze zmiany stanu faktycznego, Łącznik starej E7 z Osełkowem 

przed podpisaniem przetargu nie posiadał żadnej utwardzonej 

nawierzchni. Po podpisaniu umowy, dzięki wysiłkom 

mieszkańców droga uzyskała inny charakter. Zostało 

wymienione podłoże, nawieziony tłuczeń oraz została wykonana 

nawierzchnia utwardzona z dwóch warstw asfaltu. Te przesłanki 

skłaniają nas do wysnucia wniosku o oszczędnościach. 

Oczekujemy odpowiedzi w/w sprawie zgodnie z & 66 punkt 4 Statutu 

Gminy Łączna w określonym terminie. 

Przewodniczący Klubu Radnych 

„Gmina Łączna Kasz Dom" 
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Tomasz Czerwiński 
Radny 

Gminy Łączna 

Informacja w sprawie budowy drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle. 

W swojej Interpelacji, informuje Pan ze, „Pan Wójt na stronie .pL 
poinformował o założeniach projektowych budowy drogi dojazdowej do zbiornika 
Jaśle z wyszczególnionym planem dodatkowych prac takich jak np. wykonanie 
chodnika strona prawa G-B droga gminna nr 1516007, którego nie ma. 

W odpowiedzi na interpelację, która wpłynęła do Urzędu Gminy dn.13.01.2016 r., 
informuję: 

1 .Pragnę Panu odpowiedzieć ze nie zawsze to co jest planowane jest wykonywane, 
ponieważ występują, przypadki podczas realizacji które zdarzają się nieoczekiwanie i 
których nie można było przewidzieć przed realizacją budowy. 

2. W związku z wypłatą odszkodowań, które Gmina Łączna musiała wypłacić 
mieszkańcom za przejęte działki pod wykonywaną drogę, wyżej wymieniony chodnik 
nie został wykonany pomimo że był zaprojektowany. Kwota odszkodowań dla. 
mieszkańców wyniosła 106 330,74 zł. 

3. 2 oszczędnościami nic się nie stało, ponieważ takowe nie powstały. 
W okresie wiosenno - letnim 2010 roku, a zatem na 1,5 roku przed ogłoszeniem 
przetargu na wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle, firma 
Mota - Ęnyil Polska wykonała umocnienie drogi poprzez wykonanie podbudowy i 
jednej warstwy asfaltu betonowego. 
Firma „FART'" wykonująca podbudowy zgodnie z dokumentacją przetargową na 
rzeczonym odcinku wykonała jedynie częściowe frezowanie i wyrównanie betonem 
asfal towym istniejącej nawierzchni celem nadania zaprojektowanego spadku, a 
także wierzchnią warstwę asfaltu tzw. ścieralną. 


