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  Szamotuły, dnia 08.03.2023r. 

Znak: OR.0003.1.2023 

 

      Pan 

      Józef Kwaśniewicz 

      Radny Rady Powiatu Szamotulskiego 

 

Dotyczy: interpelacji złożonej dnia 24.02.2023r. podczas XL sesji Rady Powiatu Szamotulskiego 

 

 W odpowiedzi na złożoną w dniu 22.02.2023r. (data wpływu 24.02.2023r.) 

podczas XL sesji Rady Powiatu Szamotulskiego przez Radnego J. Kwaśniewicza 

interpelację w sprawie przebudowy części drogi powiatowej nr 1875P na odcinku 

Nojewo – Zajączkowo, informuję co następuje: 

1. Ponownie informuję Pana, że lista zadań priorytetowych do zrealizowania 

w bieżącej kadencji została ustalona na jej początku pomiędzy Zarządem 

Powiatu a włodarzami poszczególnych gmin. 

2. Zarząd Powiatu Szamotulskiego jest w stałym kontakcie z Burmistrzem Miasta 

i Gminy Pniewy oraz włodarzami pozostałych gmin Powiatu Szamotulskiego 

w temacie zadań priorytetowych do wykonania na drogach powiatowych 

a wnioskowane przez Pana zadanie zostało już wcześniej wskazane do realizacji 

w latach 2020-2023. Obecnie, na terenie Gminy Pniewy realizowane jest zadanie  

uznane za priorytetowe, na które Powiat Szamotulski uzyskał dofinansowanie 

z RFPŁ: „Przebudowa  drogi powiatowej nr 1878P Pniewy – Lubosina 

w m. Pniewy, na odcinku długości ok. 950 mb – ul. Konińska w Pniewach”. 

Planowany termin realizacji zadania to 30.09.2023r. 

3. Zadanie o które Pan wnioskuje znajduje się na liście zadań przewidzianych 

do realizacji, biorąc jednak pod uwagę możliwości finansowe Powiatu, 

dostępność środków oraz wzrastające bieżące potrzeby utrzymania i remontów, 

jego realizacja prawdopodobnie będzie musiała zostać przesunięta w czasie.  

4. Równocześnie informuję Pana, że Dyrektor ZDP w Szamotułach, na bieżąco 

monitoruje stan dróg powiatowych (w tym wnioskowanej) i reaguje, w ramach 
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posiadanych środków, poprzez wykonywanie remontów cząstkowych siłami 

własnymi lub zewnętrznymi. 

5. ZDP nie potwierdza zawartych w Pana piśmie informacji jakoby aktualny stan 

drogi stanowił zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników i dzieci dowożonych 

do SP w Nojewie.  

 

Z poważaniem 

 

 

Z up. Starosty 

Rafał Zimny 

Wicestarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do wiadomości:  

1. Przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego Radosław Łanoszka 

2. a/a 
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