
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 2. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosił się gorliwy działacz na rzecz społeczności lokalnej, radny gminy 

D., pan S.K., z prośbą o przedłożenie panu prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawickiemu pism bę-

dących prośbami o pomoc radnego, jak i mieszkańców wsi J. i K. oraz podjęcie działań w celu pozyskania 

pomocy finansowej na budowę drogi gminnej K. – J. łączącej gminę D. z gminą W. – obie położone w po-

wiecie (…) – i powiatem (…), województwo (…). Radny przedstawił obszerne wyjaśnienia i informacje, 

z których wynika, że przedmiotowa droga powstała 32 lata temu i obecnie znajduje się w tragicznym stanie. 

Budową drogi zajął się w 2017 r. ówczesny wójt gminy D., pan Z.W., jednakże inwestycja nie została za-

kończona. Jak twierdzi pan S.K., podczas budowy drogi dopuszczono się szeregu nieprawidłowości, m.in. 

dostawcą żwiru była firma PPHU (… K.W. & W.W). Pani K.W. to żona pana M.W., brata wójta gminy D., 

zaś W.W. to jej ojciec, a więc teść brata wójta gminy D. Dodatkowo materiały do budowy drogi dostarczał 

pan W.W., działając jako firma PPHU „W.W.”. W ocenie pana K. na budowę drogi nie zostały dostarczone 

wszystkie materiały wskazane w dokumentach WZ, jak również nie było dostarczonych tyle materiałów, ile 

zostało wskazane w dokumentach WZ (zdecydowanie mniej transportów). O wszystkich tych nieprawidło-

wościach pan K. zawiadomił organy ścigania, w sprawie zostało wszczęte śledztwo. Budowa drogi nie zosta-

ła ukończona, gmina D. jest bardzo zadłużona i obecnie nie ma możliwości finansowych, żeby pokryć koszty 

budowy drogi. 

Pan Z.W. znajduje się w areszcie tymczasowym, zaś zadania i kompetencje wójta gminy D. wykonuje pan 

S.Z. Pan Z. przyłącza się do prośby mieszkańców miejscowości J. i K. o pomoc finansową na budowę drogi. 

W związku z tym zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu udzielenia pomocy finansowej na bu-

dowę drogi w miejscowościach J. i K. oraz w załączeniu przedkładam moje pismo skierowane do pana preze-

sa Rady Ministrów wraz z pismami mieszkańców wsi J. i K. oraz pana S.K. z dnia 9 grudnia 2019 r. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 
 


