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ODPOWI EDŹ NA ZŁOŻONĄ PET YCJĘ

Zgodnie z art. 10 Ustawy o petycj ach z dnia 11 lipca
2014 r (Dz .U. 2014 poz. 1195)
Wójt Gmi ny Bud zyń udzie la Wnio skod awcy odpo
wied zi , skład
a nastę puj ące wyja ś ni enia:

I .Zarządzającemu drog ami gmin nymi znan y j est ich
stan techniczny, w tym także opisy wanego
odcinka na terenie Sołectwa Pods tolice.
2.Zgadza my s ię z zasadnośc ią i celowością wyko
nania prac budowlanych, drog owych,
związany ch z przebudową opisy wanego
odcinka drog i.
3.Gmina real izuj ąc inwe stycj e drogowe, d ecyduj ąc
o ich kolejnośc i , za każdym razem musi
rozważyć jednak wiele aspe któw takic
h jak np.: częstotliwość ruch u na drod ze, ważn
ość
połączenia kom unikacyjnego , długo
ść odcin ka, j ego stan techniczny a
szcze
gólni
e
kosz ty
związane z wyko nanie m robó t budo wlan
ych.
4. Na treni e Sołec twa Podstolic e każd ego roku prow
adzo ne są inwestycj e związane z popr awą
stanu dróg gmin nych . Rów ni eż w tym roku
będz ie wyko nane zada nie, pol egaj ące
na
przebudow ie skrzyżowa nia dróg na nawierzchnię
bitumiczną (
) oraz ułoże nie 300m b nawi erzchni w kieru nku i stniej
ącyc h
zabu dowań nr:
5.Gm ina B udzy ń zleciła także oprac owanie koncepcji
przeb udowy, na j ej pods tawie proj ektu
techniczne go odcinka drog i, która jest przed miotem
Petycji. Doku ment ma zostać zrealizow any
do początku czwartego kwartału b.r., tak aby możn
a było zapo znać się z ewentualn ymi
kosztami przebudowy. Wstępnje planuj emy przyj
ęcie tego zada nia do proj ektu budż
etu na
201 9r. Oczywi śc ie będz i e to możliwe w przy padk
u zape wnie nia odpo wiedniej il ości środków
finansowych i przyj ęcia przez Radę Gmi ny Budzyń
nowe go budżetu .
6. JST planuj e także w miarę pojaw iania się nowy
ch konkursów, ogłas zanych naborów,
ubieg ać się o środk i zewnętrzn e na budo
wę i przebudowę dróg gmin nych . Pozy
tywn y efekt z
pewn ością może znacząco przysp i eszyć
realiz acj ę posz czególnych zada ń.
7.Także w tym roku ( drug ie półro cze),
planuj emy częśc iowe utwa rdzenie opisy wanego
odcinka, przekruszo nym gruze m betonowym , budo
wlan ym, co popr awi częśc iowo jego
nośn ość i przej ezdn ość w okresie od j esien
i do wios ny.
8 .Sam orząd Budz ynia, j ego wład ze staraj
ą s i ę ze wsze ch mi ar trakt ować równ
o wszystkich
mi eszka ńców, a ich prob lem y, w tym
zakresie drog owe, są dla nas ważn ym wyzw aniem
,
któremu stara my s ię stopn iowo spro stać i realiz ować
zgłaszane potrz eby, ocze kiwa nia.
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