
Gniezno, dn. 06.12.2020 

Agnieszka Rzempała-Chmielewska 

Radna Gminy Gniezno 

Szanowna Pani Wójt 

Maria Suplicka 

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady 

Gminy Gniezno 

Interpelacja nr 33/20/I/ARC 

Zgodnie z §24 Statutu Gminy Gniezno składam interpelację w sprawie opracowania wieloletniego 

harmonogramu w zakresie inwestycji drogowych na terenie Gminy Gniezno wraz z ustaleniem 

kryteriów i warunków mających wpływ na ich kolejność w harmonogramie.  

Uzasadnienie:  

Po raz kolejny wnioskuję o opracowanie wieloletniego harmonogramu w zakresie inwestycji 

drogowych na terenie Gminy Gniezno (pierwszą interpelację w tej sprawie złożyłam w dniu 9 stycznia 

2019, interpelacja nr 2/19/I/ARC). W związku ze stałym brakiem takiego zestawienia w dniu  

5 sierpnia 2020 Klub Radnych Niezależnych Gminy Gniezno złożył wniosek dt. zakupu 

oprogramowania do ewidencji dróg gminnych. Pani Wójt w odpowiedzi na powyższy wniosek 

poinformowała, że już w dniu 28 lipca 2020 roku podpisała umowę z firmą LEHMANN + PARTNERS sp. 

z o.o. w przedmiocie wykonania inwentaryzacji i fotorejestracji (sekwencji zdjęć) będącej 

dokumentacją fotograficzną stanu technicznego dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na 

terenie Gminy Gniezno. Zgodnie informacjami pozyskanymi z Centralnego Rejestru Umów wynika, że 

koszt realizacji umowy wynosi 120 811,83 zł. a okres realizacji został ustalony do 120 dni od dnia 

podpisania umowy.  

Mając na uwadze znaczące wydatki w tym zakresie można domniemywać, że Urząd Gminy pozyskał 

już stosowne dane dotyczące dróg gminnych. Nie powinno być już zatem przesłanek 

uniemożliwiających opracowanie wieloletniego harmonogramu w zakresie inwestycji drogowych na 

terenie gminy. 

Tego typu opracowanie winno być podstawą realizacji wszelkich inwestycji drogowych na terenie 

gminy, co winno również przekładać się na uzasadnienie priorytetów w zakresie kolejności prac 

remontowych i modernizacyjnych na drogach gminnych. Mieszkańcy mają również prawo wiedzieć, 

kiedy poszczególne inwestycje drogowe zostały zaplanowane do realizacji, jak również co miało 

wpływ na ujęcie poszczególnych inwestycji w danym czasie. Wszelkie przesunięcia w harmonogramie 

winny być uzasadniane i podawane do publicznej wiadomości.  

Reasumując, proszę o opracowanie w/w harmonogramu bez zbędnej zwłoki, a jeśli takie zestawienie 

jest już opracowane to proszę o jego przekazanie radnym Gminy Gniezno. 

      z poważaniem 

 


