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Pokój, 25 stycznia 2019 r.

Pan
Tomasz Krystosek
Radny Rady Gminy Pokój

Szanowny Panie,
odnosząc się do pytania zawartego w Pana interpelacji nr TK/01/2019 z 14.01.2019 r.,
na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.), udzielam Panu odpowiedzi:
Pytanie. „Czy od mojej ostatniej interpelacji związanej z tym problemem ze stycznia 2016
roku, a także po kontroli Komisji Rewizyjnej w maju 2017 roku powzięto jakieś działania
aby rozwiązać problem z coraz to częściej uszkadzanym oznakowaniem?”
Odpowiedź.
Pismem nr SG-IX.7234.8.2016 z 20.01.2016 r. została Panu udzielona odpowiedź
na interpelację. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pokój, która miała swoje posiedzenie
5.05.2017 r. nie wniosła uwag w zakresie oznakowania.
W ramach realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg i oznakowania
są przeprowadzane przeglądy, podczas których sprawdzany jest stan, m.in.: tablic z nazwami
ulic i ich mocowanie. Na terenie Gminy Pokój zamontowanych jest 109 znaków z nazwami
ulic na 70 słupkach. Istniejące oznakowanie w znacznej części powstało w 2009 r. System
mocowania jest dopuszczony do sprzedaży, ma stosowne deklaracje właściwości użytkowych.
Tabliczki uszkodzone oraz systemy mocowania są na bieżąco naprawiane,
a w przypadku braku możliwości naprawy, są zamawiane nowe tabliczki z uwzględnieniem
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już droższego systemu mocowania (system tulejowy). Dodatkowo informuję, że na bieżąco,
według wskazań sołtysów i na wnioski mieszkańców montujemy dodatkowe oznakowanieostatnio w Paryżu z dodatkową numeracją nieruchomości.
Odnosząc się do sugerowanego przez Pana ogłoszenia przetargu na wykonanie
oraz dostawę nowych tabliczek z nazwami ulic informuję, że ogłoszenie przetargu nie jest
możliwe, ponieważ byłoby to niezgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. Jednocześnie proszę zauważyć, że demontaż, zakup i montaż nowego
oznakowania to koszt 303 zł brutto za jeden znak ( koszt zakupu nowej tabliczki to około
130zł brutto, koszt zakupu słupka 86,10 zł brutto oraz uchwytu tulejowego na jeden znak
to 36,90 zł brutto, koszty związane z montażem, jak i demontażem obecnego oznakowania
to około 50 zł za sztukę). Oszacowano dla jednego znaku na jednym słupie. Biorąc pod uwagę
powyższe, wymiana całego oznakowania będzie wynosić około 26280 zł brutto.
Mając na uwadze, uchwalony budżet na 2019 r. w dziale 600 Transport i łączność
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, który zawiera wydatki (na oznakowanie dróg,
zimowe utrzymanie, remonty bieżące nawierzchni, wymianę przepustów, utrzymanie
przystanków, bieżące utrzymanie dróg, w tym: utrzymanie zieleni przy drogach, koszenie
poboczy, konserwacja rowów przydrożnych) w wysokości 200 000 zł, całkowita wymiana
oznakowania ulic jest nieuzasadniona.
Przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców gminy Pokój wykazały,
że mieszkańcy oczekują poprawy stanu nawierzchni dróg. Zatem, priorytetowo przez
mieszkańców, jak i przeze mnie są traktowane remonty dróg gminnych. Potrzeby są bardzo
duże w tym zakresie, ponieważ gmina ma 140 km dróg gminnych i jedyne 200 000 zł
na utrzymanie dróg. Przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych można nie tylko wybudować
podbudowę drogi, ale także zamknąć ją nawierzchnią bitumiczną. Na remonty dróg czekają
mieszkańcy, poczynając od Dąbrówki Dolnej, a kończąc na Żabińcu.
Z poważaniem
Barbara Zając
/-/
Wójt Gminy Pokój
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