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ODPOWIEDŹ NA ZLOZONA PETYCJĘ.

( dot. budowy ścieżek rowerowych i chodników w rejonie ulic:

Rogozińskiej

i Gumowej)

Zgodnie z art. 10 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r (Dz.U. 2014 poz. 1195) Wójt
Gminy Budzyń udziela odpowiedzi , składa następujące wyjaśnienia:

1. Lokalny Samorząd w pełni zgadza się ze stwierdzeniem , że wydzielone pasy ruchu dla
pieszych , rowerzystów, znacząco wpływają na podniesienie bezpieczeństwa dla
wszystkich uczestników ruchu drogowego.
2. Rada Gminy Budzyń przyjęła na Sesji z końcem 2017r budżet na 2018r, gdzie na ten
moment, w obowiązującym dokumencie nie zostały uwzględnione wnioskowane
zadanie inwestycyjne. Było to spowodowane wcześniej przyjętymi już założeniami,
składanymi wnioskami oraz własnymi zasobami finansowymi, jakimi samorząd może
dysponować na cele związane z budową infrastruktury drogowej.
3. Jednak temat związany z poprawą bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników ruchu
drogowego na terenie Gminy Budzyń, jest stawiany jako jeden z celów nadrzędnych
przy planowaniu kolejnych inwestycji, w tym także związanych z budową, rozbudową
sieci chodników, ścieżek rowerowych na terenie Budzynia (między innymi w objętym,
opisywanym w petycji rejonie)
4. Zagadnienia związane z tematyką zawartą w złożonej petycji, zostały wprowadzone do
porządku obrad najbliższego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Gminy Budzyń, które odbędzie się w dniu 14 marca 2018r w siedzibie Urzędu
Gminy w Budzyniu. Tutaj Radni wyrażą swoja opinię, zdanie w opisywanym temacie.
5. Planujemy, że rozpoczęcie prac projektowych ( wykonanie koncepcji, dokumentacji)
związanych z realizacją złożonej petycji nastąpi w drugiej połowie 2018r.
6. O ustaleniach, ewentualnych decyzjach Wnioskodawca zostanie poinformowany w
późniejszym terminie.
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