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OJ>POWIEPŻ NA ZLOŻONĄ PETYCJĘ PRZEZ MIESZKAŃCÓW WSI POPIELNO

Budzyń

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

I . Znany nam jest stan drogi gmiMej ( pasa drogowego, nawierzchni), slużącej za dojazd do wsi
Popielno, od strony drogi l< rajowcj nr 1 I .
2. Temat przebudowy drogi, był także poruszany na zebraniach wiejskich, sołeckich w Sokołowie
Budqńskim i na Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Budzyń.
3. W ostatnich latach, systematycznie na wyznaczone, najgorsze odcinki drogi, przywożony był
przekruszony gruz. tłuc7.eń kamieMy. Wiosną droga przechodziła także profilowanie i
wałowanie. Fakt, że
to 7.abieg tylko doraźny, który pr.:y cięż.kim, regularnym ruchu
(wielkogabarytowy sprzęt rolniczy, samochody do wycinki i wywozu drewna), nie przynosi
trWałych efektów, które zapewnią bezpieczny i dogodny przejazd wszystkim mieszkańcom.
4. Gmina, Radni każdego roku wyznac7.ają nowe obszary, na których prowadzone są roboty
drogowe, zwiv.ane 7. przebudową istniejących odcinków dróg. Uzależnione to jest jednak od
środków finansowych danego, rocznego budżetu oraz przyjmowanej kol~jności zadai1 do
wykonania. Każdy wniosek, pisemny, ustny zgłaszany przez mieszkańców jest szczegółowo
omawiany i rozpatrywany. Trudno jest jednak zadowolić wszystkich, w tym sainym tenninie,
przy istniejącej sieci prawie 300km dróg gminnych. Cykliczne wzrosty cen materiałów,
roboczogodziny. pozyskanie kruszywa, ograniczona liczba wykonawców, ogólny wzrost cen
składanych ofert, to między innymi powody, wpływające na wydłużone terminy w reali1.acji
zadai1 z zakresu drogownictwa.
S. W pełni zgadzamy się z zasadnością i celowością wykonania prac budowlanych, związanych z
przebudową opisywanej drogi gminnej, hiegnąccj przez środek wsi Popielno.
6. W obecnym roku planujemy kolejne, bie7.ące roboty związane z utrzymaniem drogi
( nawiezienie tłucznia. profilowanie, wałowanie), a także rozpoczęcie prac projel.1owych
związanych z oczekiwaną przebudową drogi, tak aby być w pełni przygotowanym do składania
wniosku o dofinansowanie zadania. Jest to związane także z ogłoszeniem w ostatnim okresie
przez Rząd Polski, nowego funduszu na rzecz rozwoju dróg lokalnych, który ma funkcjonować
w Polsce od jesieni bieżącego roku. Planujemy wprowadzić przedmiotową inwestycję do
Budżetu Gminy na io19r. Pozyskanie także środków finansowych 7. innych źródeł, niż Budżet
Gminy Budzyń, wydatnie może przyspieszyć wyczekiwaną prLebudowę.
Z poważaniem:
Otrzymują:

~JI

1. Adresat w imieniu mieszkańców wsi Popielno.
2. Soltys wsi Soko/owo Budzyńskie - Pan Szczepan Antoniewicz
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