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WNIOSEK

Dotyczy: utrzymania stadionu w R$cznie oraz drogi powiatowej nr 1517E Kolonia Reczno -

Majkowice - Zbylowice na odcinku 6,491 km.

1. Czy byl konieczny tak kosztowny remont stadionu w Recznie. Czy byly w tym

zakresie przeprowadzane konsultacje spoleczne z mieszkancami maj^ce na celu

ustalenie faktycznych potrzeb mieszkanc6w i pomysl6w na wydatkowanie pieniedzy

Gminy?

2. Kiedy b^dzie ukonczona droga powiatowa Kolonia Reczno Majkowice

Zbylowice?

Uzasadnienie

Ad. 1.

Oddany stadion w Recznie za okolo 3.700.000,00 zl z tego 2.600.000,00 zl pozyskano z

funduszu wojew6dzkiego a gmina dolozyla 1.100.000,00 zl



Jest to bardzo duza kwota pieni^dzy, za kt6re Gmina mogla wyremontowac drogi powiatowe,

gminne, drogi dojazdowe do p61 oraz najwazniejsze chodniki zeby mieszkancom Gminy

ulatwic przemieszczanie sie po drogach, ponadto sprawic by bylo bezpieczniej przede

wszystkim poprzez budowe chodnik6w.

Remont stadionu pochlona_l olbrzymie srodki pieniezne z zasob6w gminy a jego

uzytecznosc i przydatnosc dla naszej Gminy nie jest tak istotna jak wspomniane drogi i

chodniki. St^d moje pytanie.

Ad.2.

Wydatki na remont drogi powiatowej nr 1517e na odcinku 6,491 km, kt6ra przebiega

przez Koloni$ R$czno - Majkowice-Zbylowice przewidziane bylyjuz w budzecie 2014 r. Na

dzien dzisiejszy remont drogi stanaj w miejscowosci Bedzyn. Do tej pory polozono tylko

nawierzchm$.

Dlatego chcialbym uzyskac informacje, czemu nie zostal dokonczony remont tej drogi

a ponadto czy remont zak!ada r6wniez przekopanie rowu wzdluz drogi, kt6ra przebiega przez

Kolonie Reczno, a takze czy b^dzie polozony chodnik na tym odcinku drogi.

Wzd!uz drogi przebiegaj^cej przez Kolonia Reczno - Majkowice - Zbylowice brak

chodnika powoduje, ze mieszkancy, w tym w szczeg61nosci dzieci s^ zmuszone chodzic po

drodze co zagraza bezpieczenstwu.

Wiem, ze gospodarzem tej drogi jest powiat ale gmina dokladaj^c srodki z budzetu

gminy przyspieszylaby decyzje powiatu dot. remontu w tym zakresie.

Jak pokazuJ3 inne inwestycje na terenie Gminy - mam na mysli dokonany remont

drogi powiatowej Reczno-Leg Reczynski wraz z przekopanymi rowami po obu stronach drogi

- jest mozliwym szybka wsp61praca powiatu i gminy w zakresie remontu dr6g. Tym

bardziej, ze remont odcinka Reczno-Leg Reczynski byl przewidziany w dalszym budzecie niz

remont odcinka drogi powiatowej Kolonia Reczno - Majkowice - Zbylowice.

W trosce o nasze wsp61ne bezpieczenstwo prosz^ o udzielenie informacji oraz

realizacje inwestycji -- remont drogi powiatowej nr 1517e na odcinku 6,491 km, kt6ra

przebiega przez Kolonie Reczno - Majkowice-Zbylowice.


