Informacja z wykonania wniosków i interpelacji
zgłoszonych podczas XLIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie
w dniu 23 kwietnia 2014 roku
W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez :
- radnego Zbigniewa Golubińskiego dotyczące:
1. Poinformowania mieszkańców ul. Cichej o prowadzonych pracach.
2. Przebudowy ul. Ogrodowej.
Uprzejmie wyjaśniam :
Ad. pkt. 1. Wykonawca prac poinformował mieszkańców o wykonywaniu remontu ul. Cichej.
Ad. pkt. 2. Przebudowa ul. Ogrodowej znajduje się w Planie Rozwoju Sieci Dróg Gminnych
w gminie Miasta Lipno na lata 2014 – 2020, w zaleŜności od środków finansowych budŜetu
będziemy starali się wykonać powyŜszą drogę w następnych latach.

- radnego Grzegorza Koszczki w sprawie zamontowania ławki i kosza na śmieci przy placu
zabaw na os. J.P.II. uprzejmie wyjaśniam, Ŝe w tegorocznym budŜecie nie uwzględnialiśmy
zamontowania ławki i kosza przy placu zabaw, jednakŜe jeŜeli po półroczu będą środki
budŜetowe, kosz i ławeczka zostaną zamontowane.
- radnego Dariusza Kamińskiego dotyczące:
1. Wysprzątanie boiska i altanki przy ul. Ekologicznej.
2. MoŜliwości wykonania zatoczki parkingowej przy ul. Ekologicznej.
Uprzejmie wyjaśniam :
Ad. pkt. 1. Boisko i altanka została sprzątnięta.
Ad. pkt. 2. Przedmiotowy pas gruntu przy ul. Ekologicznej naleŜy do Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Sp. z o.o. będziemy rozmawiać z Zarządem Spółki o moŜliwości wykonania w
tym miejscu zatok parkingowych.

- radnego Henryka Zabłockiego dotyczące :
1. Prac przy ul. Cichej.
2. Zagłębienia przy studzience w okolicy ul. Mickiewicza 22.
Ad. pkt. 1. W roku 2013 podjęto próby naprawy ul. Cichej remontami cząstkowymi –
naprawa ubytków w jezdni mieszankami grysowymi. Udało się naprawić tylko górny
odcinek, natomiast drogi odcinek początkowy około 50 m nie było moŜliwości wykonać z
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uwagi na zbyt słabe podłoŜe. Podjęto próby naprawy ubytków jezdni tłuczniem i równieŜ nie
przynosiło to efektów, gdyŜ podczas ulew naprawiane dziury były wypłukiwane – zbyt duŜy
spadek podłuŜny terenu. Z uwagi na powyŜsze w 2014 r., aby rozwiązać problem naprawy
bardzo wąskiej drogi - niemoŜność ominięcia licznych ubytków w drodze, na Komisjach
Gospodarki Komunalnej postanowiono, aby początkowy 50 m. odcinek naprawić kostką
polbrukową a nie asfaltem wraz z podbudową drogi, z uwagi na łatwy demontaŜ polbruku
przy wykonywaniu ewentualnych robót podziemnych ( wykonanie kanalizacji sanitarnej czy
remontu wodociągu). NaleŜy podkreślić, iŜ remontowany jest tylko odcinek, gdzie nie moŜna
było wykonać remontów cząstkowych jezdni, natomiast zdecydowano o remoncie na całej
szerokości jezdni z uwagi, iŜ koszty związane z naprawą tylko ubytków w drodze byłyby o
wiele wyŜsze aniŜeli wykonanie drogi na całej szerokości – bardzo liczne ubytki w drodze.

Ad. pkt. 2. Naprawa studzienki została zgłoszona do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Lipnie.
- radną Teresę Paprota dotyczące :
1. Parkowania przy ul. Cegielnej.
2. RozwaŜenia

wykonaniu

pasów

przy

Przedszkolu

Miejskim

na

ul.

Włocławskiej.
Ad. pkt. 1. Zgodnie z zasadami ruchu drogowego w obrębie 10 m od skrzyŜowania jest zakaz
parkowania. Oprócz powyŜszego Urząd Miejski w roku 2013 wykonywał zmianę organizacji
ruchu na przedmiotowym odcinku z zakazem zatrzymywania się, jednak liczne protesty
mieszkańców ulicy ograniczyły zakaz parkowania do 20 m w okolicy ul. Miedzianej.
Ad. pkt. 2. Zostanie wystosowane pismo do GDDKiA o moŜliwość wykonania przejścia dla
pieszych w okolicy Przedszkola Miejskiego na ul. Włocławskiej.
- radnego Mieczysława Zabłockiego dotyczące :
1.Ustawienia kosza przy boisku na os. Kwiatów.
2.Garbu na ul Jaśminowej.
Uprzejmie wyjaśniam :
Ad. pkt. 1. Kosz na śmieci zostanie w najbliŜszym czasie ustawiony.
Ad. pkt. 2. Zlecimy likwidację garbu na ul. Jaśminowej.
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- radnego Kazimierza Jesionowskiego
1. Naprawy uszkodzonych barierek na ul. 22 Stycznia.
2. Naprawy desek na kładce na ul. Mokrej.
3. Wykonywania dokumentacji na ul. Studziennej z prośbą o ujęcie części ul. Źródlanej.

Ad. pkt. 1. Uszkodzone barierki zostały zlecone do naprawy.
Ad. pkt. 2. Naprawa desek na kładkach w Lipnie zostanie zlecona w najbliŜszym czasie.
Ad. pkt. 3. Przy zlecaniu dokumentacji na ul. Studzienną zostanie uwzględniona część ul.
Źródlanej.

Lipno, dnia 20.05.2014
Sp.M.Komorowska
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