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RADA POWIATU 

w Sępólnie Krajeńskim 

Sępólno Krajeńskie, dnia ...W... listopada 2020 r. 

Pani Barbara Bury 

radna 

Rady Powiatu Sępoleńskiego 
Dotyczy: odpowiedzi na interpelację 
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Niniejszym, z upoważnienia Starosty Sępoleńskiego, odpowiadam na interpelację w sprawie 
"budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej relacji Więcbork-Nowy Dwór", którą - "działając 
w imieniu działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców im. 600-lecia m> Wituni" -
złożyła Pani na sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2020 r. 

Rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-
Nowy Dwór-Więcbork generalnie rzecz biorąc, na poziomie decyzyjnym zarządcy drogi jest już 
usankcjonowane mocą Uchwały Nr 85/207/2013 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 
18 września 2013 r. w sprawie uchwalenia planu rozbudowy, przebudowy, remontu, utrzymania 
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, która jest niezbędnie koniecznym aktem 
aktualnie obowiązującym w omawianym zakresie. Nie dość tego, gdyż Zarząd Drogowy w Sępólnie 
Krajeńskim, działając w imieniu Zarządu Powiatu Sępoleńskiego: 
a) realizując w 2019 roku plan wydatków zatwierdzony uchwałą budżetową Rady Powiatu, 

doprowadził do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania 
robót budowlanych polegających na rozbudowie ww. drogi na odcinku Nowy Dwór-Więcbork 
o dl. ca 3,3 km, w zakresie której planuje się m. in. budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy 
Nowym Dworem, a Więcborkiem; 

b) przygotował dla przedsięwzięcia, o którym mowa w podpunkcie a), stosowny wniosek 
o uzyskanie środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, który to wniosek został 
przekazany Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

Z informacji uzyskanych od pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 
dzisiejszym, tj. 10 października 2020 r. wynika, że komisja oceny wniosków powołana przez 
Prezesa Rady Ministrów nie zakończyła jeszcze swoich prac, w związku z czym udzielenia 
wyczerpującej odpowiedzi na Pani interpelację dokonam niezwłocznie po powzięciu oczekiwanej 
informacji w sprawie rozstrzygnięć podjętych przez Premiera RP, co już dosłownie niebawem 
winno nastąpić. 
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Otrzymują: 

(l^ Adresat za pośrednictwem Biura Rady Powiatu 
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