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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23.11.2020 r., w sprawie dokończenia 

budowy ścieżki rowerowej Gizałki – Tomice wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 informuję, że 

czynię starania by założony cel został w całości osiągnięty i przełożył się na poprawę 

bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Realizacja tego zadania nie zależy wyłącznie od gminy 

lecz uzależniona jest również od właściciela drogi wojewódzkiej, którym jest Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. Wielokrotnie na komisjach Rady Gminy przedstawiałem jaki 

jest stan realizacji inwestycji, oraz dalsze możliwości jej wykonania.  

W związku z Pana interpelacją, jeszcze raz przedstawiam założenia inwestycyjne i ich 

planowaną realizację. 

Przedmiotowa ścieżka rowerowa zaprojektowana została na przełomie 2017 i 2018 roku. 

Posiada długość 2,3 km, a wartość jej wykonania oszacowana została na kwotę 4,5 mln zł. 

Inwestycja ta musiała zostać podzielona na etapy i rozłożona w latach z uwagi na fakt, że 

zadanie o tak dużej wartości nie było możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. 

W roku 2018 pojawił się program „Budowa ścieżek rowerowych" wzdłuż dróg wojewódzkich 

na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2019 realizowany wspólnie przez 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego i lokalne jednostki samorządu terytorialnego. 

Regulamin programu zakładał, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznacza na 

realizację takich inwestycji 50% ich wartości,  natomiast pozostałe 50% finansuje Samorząd 

Gminny. Gmina Gizałki niezwłocznie przystąpiła do programu w roku 2018. Zrealizowany 

został pierwszy etap o długości 710 m za kwotę 1.324.726,74 zł, w tym udział gminy 

662.363,37 zł. Następnie w roku 2019 wykonano drugi etap o długości 270 m o wartości 

637.966,28 zł, w tym udział gminy 318.983,14 zł. Na rok 2020 w budżecie gminy 

zabezpieczone zostały środki na trzeci etap w wysokości 200.000,00 zł. Niestety program nie 

został przedłużony na kolejny rok i zakończył się. Pomimo tego skierowałem prośbę do 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego o kontynuację zadania wskazując chęć 

partycypacji gminy w kosztach dokończenia budowy ścieżki rowerowej. Niestety Samorząd 



Województwa poinformował mnie, że nie jest w stanie dofinansować w roku 2020 tego 

zadania. Niemniej jednak zapewniono mnie, że szansa kontynuacji zadania może pojawić się 

w roku 2021. W związku z powyższym w projekcie budżetu na rok 2021 zaproponowałem 

kwotę w wysokości 400.000,00 zł jako udział gminy w realizacji zadania. Obecnie oczekuję na 

ostateczną odpowiedź z Samorządu Województwa Wielkopolskiego czy jest szansa aby 

poprzez wspólny wkład finansowy samorządów realizować kolejne etapy rozpoczętego 

zadania. Jeśli uzyskamy pozytywną odpowiedź to przystąpimy do kontynuacji zadania.  

Na pytanie zadane w interpelacji „jaki jest przewidywany termin zakończenia 

inwestycji” informuję, że zadanie jest inwestycją w toku realizacji, o czym Pan jako radny 

doskonale wie. Na potwierdzenie powyższego podaję najbliższą od daty sporządzenia Pana 

interpelacji podjętą Uchwałę nr XX/147/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której dokonano wydłużenia 

realizacji tego zadania do roku 2022, a łączne nakłady finansowe na to zadanie po zmianie 

zaplanowano w kwocie 1.581.346,51 zł. Wszyscy radni byli za podjęciem tej uchwały w tym 

również Pan. 

Podsumowując złożoną przez Pana interpelację kierowaną do mnie jako organu 

wykonawczego, poniekąd jest pytaniem do Pana samego, jako członka organu 

uchwałodawczego, od którego również zależy realizacja i termin ukończenia tej inwestycji. 

 


