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Wniosek
Szanowni Państwo,
w związku z informacją uzyskaną od burmistrza, że w przyszłym
roku budżetowym nie przewiduje on kontynuacji budowy chodnika w
Parchatce, wbrew wcześniejszemu zapewnieniu, zwracam się z wnioskiem
do Rady Miejskiej - organu stanowiącego wspólnoty samorządowej, o
rozpatrzenie wniosku mieszkańców Parchatki o kontynuację budowy
chodnika przy drodze wojewódzkiej 824, zgodnie z projektem, z roku
2017, którego ważność i pozwolenie na budowę mija w roku bieżącym.
Za sprawą protestu zbiorowego mieszkańców Parchatki i
Wierzchoniowa na realizację tych inwestycji udało się pozyskać środki w
budżecie Zarządu Dróg Wojewódzkich bieżącego roku.
Dla Parchatki środki budżetowe na realizację jednego odcinka, tj. 494
mb., jako udział własny gminy w wysokości 60% kosztów, tj. 192 tys. są
ujęte w planie budżetowym, z tego kwota została pomniejszona do wysokości
50%, tj. 160 tys. z ogólnych kosztów - 320 tys. zł.
Odcinek najbardziej niebezpieczny o długości 810 mb. zgodnie z
zapowiedzią, miał być realizowany w roku 2021. Na ogólny koszt 525 tys. zł
udział własny gminy miał wynosić 262 ty. zł , co stanowi 50% ogólnych
kosztów.
Zgodnie z informacją od dyrektora Zarzadu Dróg Wojewódzkich do
końca listopada należy złożyć wniosek o realizację zadania przez gminę, aby
wniosek mógł być rozpatrywany na szczeblu województwa w planowaniu
budżetowym na 2021 rok.
Poddaję do pilnego rozpatrzenia Radnym Rady Miejskiej, jako organu
stanowiącego, wniosek o wydzielenie w budżecie gminy na rok 2021
kwoty 262 tys. zł stanowiącego zabezpieczenie udziału własnego gminy
do
realizacji
pozostałości
projektu
oraz
zlecenie
organowi
wykonawczemu wystosowania stosownego wniosku do ZDW.

Istotną informacją jest również fakt, że zgodnie ze sprawozdaniem
budżetowym z roku ubiegłego, w dyspozycji gminy na rok bieżący pozostała
oszczędność w wysokości 1,6 mln zł.
W uzasadnieniu informuję, że mieszkańcy Parchatki od ponad 55 lat
zabiegają
bezskutecznie o budowę chodnika w trosce o poprawę
bezpieczeństwa własnego oraz innych użytkowników drogi wojewódzkiej
824.
Statystyka pozyskana z Komendy Powiatowej Policji wskazuje na skalę
zagrożeń. Z danych statystycznych wynika, że średnio co dwa lata ginie na
tej drodze człowiek.
Ostatnie ofiary, to kobieta, która zginęła 10. sierpnia br., dwa lata
wcześniej mężczyzna.
Oprócz tych dwóch ofiar śmiertelnych, w okresie 10 lat było 84 zdarzeń
drogowych, 19 osób rannych, 5 ofiar śmiertelnych.
W okresie 5 lat w innym okresie czasu było 40 zdarzeń drogowych, 9 osób
rannych i 4 ofiary śmiertelne. Z pośród mieszkańców zginęło do tej pory: 3
mężczyzn, 1 kobieta, potrącone przez pojazdy zostały kilkunastoletnia
dziewczynka oraz dorosła kobieta.
W imieniu mieszkańców
rozpatrzenie.

Z wyrazami poważania
Ryszard Rybczyński
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