Kalisz, dnia 20.10.2021 r.
ORS.0022.38.2021

Sz. P.
Krzysztof Dziedzic
Radny Rady Powiatu Kaliskiego

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Pana Radnego na XXXVII Sesji Rady
Powiatu Kaliskiego w dniu 29.09.2021 r., uprzejmie informuję jak niżej.
Na XXXVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 29.09.2021 r. podjęto uchwałęw
sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na rok 2021, obejmującą
m.in. ujęcie w budżecie nowego zadania pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza
przy drodze powiatowej nr 4631P w Skrzatkach”.
Zadanie zostało wprowadzone na wniosek Wójta Gminy Godziesze Wielkie, a
planowane nakłady na jego realizację wynoszą 42 000,00 zł (w tym 21 000,00 zł z
dotacji udzielonej przez Gminę Godziesze Wielkie). Przedsięwzięcie ma zostać
zrealizowane w bieżącym roku budżetowym. Zgodnie z deklaracją Wójta,
współfinansowanie przez gminę budowy kolejnych odcinków poboczy/chodników
przy drogach powiatowych na terenie gminy będzie kontynuowane również w latach
następnych w miarę dostępności środków budżetowych.

Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosal

Do wiadomości:
Sz. P. Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Kalisz, dnia 20.10.2021 r.
ORS.0022.38.2021
Pani
Małgorzata Banaś
Radna Powiatu Kaliskiego
W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Panią podczas XXXVII Sesji
Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 29 września 2021 roku w sprawie dokonania
przeglądu dróg powiatowych i oznakowania oraz uzupełnienie ubytków w jezdni i
braków w oznakowaniu, informuję co następuje.
Pracownicy drogowi codziennie w ramach patrolowych objazdów sieci
drogowej wykonują jednocześnie bieżące przeglądy dróg i obiektów drogowych. Na
bieżąco zgłaszają zauważone awarie przełożonemu, celem ustalenia harmonogramu
napraw. Naprawy możliwe do wykonania od ręki dokonują niezwłocznie. Bieżące
naprawy dróg są dokonywane przy pomocy mieszanki mineralno-asfaltowej na
gorąco, dostarczanej bezpośrednio z wytwórni oraz mieszanką mineralno-asfaltową
na zimno zgromadzoną w magazynie. Wymiana lub uzupełnianie oznakowania
pionowego dokonywane jest wg bieżących potrzeb korzystając ze zgromadzonych w
magazynie znaków lub nabywanych doraźnie od producenta z którym zawarta jest
długoterminowa

umowa

na dostawę

znaków.

Naprawy

dróg

wymagające

specjalistycznego sprzętu oraz organizacji robót wykonuje Wykonawca z którym
Powiat Kaliski zawarł długoterminową umowę (do 20 grudnia) na bieżące naprawy
dróg. Bieżąca odnowa oznakowania poziomego tj. przejść dla pieszych i linii
segregacyjnych wykonywana jest kompleksowo, przez Wykonawcę na podstawie
zawartej umowy.
Z poważaniem
Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosa
Do wiadomości:
- Jan Adam Kłysz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

Kalisz, dnia 20.10.2021 r.
ORS.0022.38.2021
Pan
Paweł Kaleta
Radny Powiatu Kaliskiego

W odpowiedzi na Pana zapytanie, zadane podczas XXXVII Sesji Rady
Powiatu Kaliskiego w dniu 29 września 2021 roku informuję, że wysokość składki na
2021 rok na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska wynosi
16 619,00 zł.

Z poważaniem

Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosa

Do wiadomości:
- Jan Adam Kłysz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

