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ODPO WIEDŹ NA ZŁOŻONĄ PETYCJĘ
Zgodnie z art. 10 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r (tj. Dz.U. 2018 poz. 870)
Wójt Gminy Budzyń udziela Wnioskodawcy odpowiedzi sklada następujące wyjaśnienia:
„

1. Gmina Budzyń przygotowując się do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych. zleciła
już wcześniej wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy
ul. Dębowej w Budzyniu, \V której zakres wchodzi droga, chodnik, pas zieleni oraz
oświetlenie. Na chwilę obecną posiadamy już dokumentacje techniczne, kosztorysy
inwestorskie na opisywane zakresy, ubiegamy się o pozwolenia na budowę.
2. Aktualnie prowadzone są rozmowy, dyskusje przez członków komisji Rady Gminy
Budzyń na temat zaproponowanego projektu Budżetu Gminy Budzyń na 2019r.
Ustalana jest ewentualna. proponowana ko]ejność realizacji zadań ( w tym inwestycji
drogówych ) na przyszły rok. Prace nad budżetem powinny zakończyć się przyjęciem
stosownej uchwały na przełomie 2018/2019r.
3. Samorząd Gminy Budzyń stale monitoruje informacje, doniesienia na tematy związane
z nowymi programami, dotyczącymi doflnasowania dróg lokalnych. Brak na ten
moment jest jednak rozporządzeń i przepisów regulujących zasady przyznawania
pomocy na zadania związane z nowymi inwestycjami drogowymi.
4. Realizacja przebudowy pasa drogowego na ul. Dębowej w Budzyniu, dokładny zakres
prac, termin ich wykonania uzależniony jest od posiadanych środków finansowych w
Budżecie Gminy Budzyń. cen robót budowlanych oraz od możliwości, efektywnego
pozyskania funduszy zcwnetrznych.
5. Rozpoczęta aktualnie nowa kadencja naszego samorządu zakłada między innymi
szczególna troskę o stan, budowę i przebudowę dróg gminnych.
6. Cieszy nasz rozwój kolejnych osiedli w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Gmina
Budzyń planując środki budżetowe stawia na rozbudowę różnej infiastruktury. Nasze
działania ukierunkowane są glównie nąpoprawę, wzrost poziomu życia mieszkańców.
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1. Przedstawiciel Wnioskodawców pe”cji.
2. Publikacja na stronic internetowej Gnilny Budzyń
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