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1. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 01.07.2020 r. Zapytał czy dokonano już przeglądu dróg? 

Przegląd dróg gminnych został wykonany. Drogi przewidziane do wyrównania i uzupełnienia systematycznie 
sa naprawiane. W pierwszym tygodniu sierpnia wykonano równanie i uzupełnienie drogi Sicko -Sokoliniec, 
obecnie odcinek Żeliszewo - Pomień.

2. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 01.07.2020 r.

Wnioskował o zwrócenie się pisemnie do Zarządu
Dróg Powiatowych o naprawę drogi Sulibórz -
Bytowo w związku z cyklicznym zalewaniem tej
drogi

Zgłoszenia  w sprawie zalewania odcinka drogi Sulibórz - Bytowo wraz z załącznikami zdjęciowymi 
przekazywano w 2019 i 2020 roku. 

3. BB Pan radny Artur 
Petrykowski 01.07.2020 r.

Zapytał czy Pan Burmistrz od czasu posiedzenia
Komisji zdobył wiedzę na temat możliwości
wybudowania chodnika na ul. Lipowej i czy projekt
musi być czy nie?

Pracę sa w toku. Wykonana opinia geotechniczna wykazała poziom wód na głębokości od 1,4 do 1,6 m.  
Na podstawie wykonanych badań terenowych i opracowań kameralnych stwierdzono, że:
- na ulicy lipowej występują 2 strefy warunków gruntowych – pierwsza na początku i końcu opracowania km 
0+00 do 0+120 i 0+345 do końca w podłożu występują grunty wodnolodowcowe (kem) oraz od km 0+120 do 
0+345 od 0 do 2,0m nasypy głębiej skonsolidowane torfy o miąższości ok. 2,0m
- woda gruntowa występuje (lipiec 2020) na głębokości od 1,4 do 1,6m na odcinku od km
0+100 do końca opracowania.
- warstwa gruntów organicznych jest skonsolidowana warstwą nasypów czas konsolidacji można szacować na 
około 100 lat.
Główny problem jaki występuje na przedmiotowej ulicy to brak oporu bocznego w związku z tym proponuje 
się następujący tok postepowania przy remoncie ulicy i chodników:
- w pierwszej kolejności wykonanie kamerowania istniejącej sieci kanalizacyjnej w celu ustalenie czy 
kanalizacja jest drożna i nie wstępują przeciw spadki, w przypadku stwierdzenia że kanalizacja wymaga 
przebudowy proponuje się wykonie materaca z geotkaniny o szerokości ok 0,6 m (20cm szerzej od kanału 
wypełnionego keramzytem grubość materaca 30 - 40cm), pod studniami wykonać wymianę gruntu 
organicznego lub wykonać materac z geotkaniny wypełnionej keramzytem o wymiarach 1,5 na 1,5m
- w części od km 0+120 do 0+345 rozebrać nawierzchni usunąć cześć nasypu i wykonać materac na całej 
szerokości ulicy z geotkaniny PES o wytrzymałości na rozciąganie min 120kN/m i wydłużeniu przy zerwaniu 
maks 12%. Materac powienien mieć grubość około 40-50cm wypełniony piaskiem o CBR>15, geotkanina 
powinna być zwijana prostopadle do osi, zakład poprzeczy pomiędzy pasami 0,5m zakład podłużny 1,0 
szpilkowanie kotwami typu U o długości 40cm z prętów f 8, materac powinien być posadowiony na 
głębokości c.a -0,80m poniżej niwelety tak aby na nim zmieściła się konstrukcja nawierzchni ulicy jak i 
chodnika,
- konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej powinna być posadowiona na podbudowie z kruszywa łamanego 
0/32 zbrojonego georusztem trójosiowym, podobną podbudowę zaleca się wykonać pod zjazdami i 
chodnikiem (15cm) w strefie 2.

4. BB Pani radna Barbara 
Pokorska 01.07.2020 r. Zapytała czy drgnęło coś w sprawie remontu

świetlicy w Suliborzu? 

Koszty wykonania świetlicy zgodnie z kosztorysem inwestorskim wykonanym do dokumentacji projektowej 
wynoszą 322 512,69 zł. Przeceniono kosztorys w zakresie posiadanych środków w budżecie. W chwili 
obecnej trwa wyspecyfikowanie techniczne wykonania i odbioru robót.

5. BM Pani radna Barbara 
Pokorska 01.07.2020 r.

Wnioskowała o wycięcie krzaków znajdujących się
na poboczu na pierwszym łuku od strony wjazdu z
ul. Lubanowskiej na ulicę Stefana Czarnieckiego.

Cięcia pielęgnacyjne zostaną wykonane przez ZUH Komunalnik.
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