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Ad. pkt 17 

              Wnioski i zapytania 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Powołano komisję do realizacji dużego projektu wodociągowego. Chodzi mi konkretnie o 

osobę kierownika i skład całej komisji. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Ze względu na uciążliwość konieczności objazdu w związku z  remontem ulicy Sikorskiego, 

jak długo przewidziany jest jeszcze ten objazd ? Wiadomo, że inwestycja jest potrzebna i 

trzeba ją zrealizować ale wiąże się z uciążliwością dla kierowców. 

 

Ad. pkt 18 

               Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ To nie jest komisja ale jednostka realizująca projekt. To zasadnicza różnica. To jak gdyby 

zespół administracyjny, dla którego na normalnych etatach w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czyli zadania kanalizacyjnego, jest zespół 3-

osobowy. Jest kierownik zespołu, osoba odpowiedzialna za finanse i pracownik obsługowy 

administracyjny. To jest ogniwo, które współpracuje bezpośrednio z inżynierem projektu.  

Jest to osoba prawna wyłoniona w trybie przetargu i z tymi dwoma jednostkami współpracuje 

wykonawca. Oprócz tego oczywiście jest wydział finansowy i nadzór nad tym wszystkim. 

Wszystkie te osoby muszą być powoływane zgodnie z obowiązującym trybem. Jeśli chodzi o 

skład  JRP to w ramach konkursu. Inżynier projektu w ramach przetargu. Jest to dokładnie tak 

jak to było przy realizacji pierwszego zadania z POIiS-iu. Była to wartość 12 mln zł, które 

realizowaliśmy. Jednostka realizacji projektu działa od miesiąca. Taki organ musi być 

powołany do realizacji tego typu zadania. Mógłby być bardziej rozbudowany ale z przyczyn 

oszczędnościowych  nie jest.   

2/ Zadanie powinno zakończyć się w pierwszej dekadzie lutego. Na chwilę obecną warunki 

pogodowe pozwalają na realizację zadania. Za chwilę jednak pogoda może ulec zmianie i 



będzie przerwa. Firma płaci gigantyczne sumy za zajęcie pasa drogowego. Myśleliśmy, że 

zadanie zostanie zakończone jakieś 2-3 tygodnie wcześniej. To duża uciążliwość  w mieście. 

Najbardziej się obawiam jak wejdziemy na Toruńską, na odcinek od Kościuszki do wejścia na 

Bulwar. Zaplanowano puszczenie ruchu dwukierunkowego ulicą Dąbrowskiego ale to proste 

wcale nie będzie. Objazd jest możliwy ulicą Polną ale jeździmy ulicą Św. Jana i P. Skargi. 

Tak się przyzwyczailiśmy. Dzisiaj pomału radzimy sobie z parkowaniem po obu stronach 

jezdni, bo to w ogóle w kodeksie jest niedozwolone. Nawet zmiany jakiekolwiek w 

organizacji są niemożliwe, bo nim byśmy je przeprowadzili to będzie luty. Miała tam być 

druga brygada ale nie ma ludzi.  

 


