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Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele

INTERPELACJA
Zgodnie z art. 24 Ustawy o samorządzie gminnym wnosimy interpelację w sprawie jak najszybszej
realizacji wskazanych inwestycji z okręgów radnych Rady Miejskiej w Chorzelach.
Poniższy wykaz jest odpowiedzią na sugestię Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele poczynioną
9 stycznia br., przy okazji spotkania konsultacyjnego w sprawie budowy zalewu w Chorzelach. Pani
burmistrz zasugerowała wtedy, by radni - zwłaszcza zasiadający po raz pierwszy w Radzie Miejskiej wskazali jedną najważniejszą inwestycję w danym okręgu, którą będzie można uznać za priorytetową.
W związku z tym sugerujemy realizację następujących działań inwestycyjnych w roku 2019:
1) okręg wyborczy numer 1 - wykonanie poczwórnego utrwalenia dróg osiedlowych:
Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i fragmentów ulicy Zygmunta Starego (łącznie ok. 700
metrów). Mieszkańcom wystarczy ten system utwardzenia nawierzchni, który nie wiąże się z
koniecznością uzyskiwania pozwolenia na budowę, co przyznali sami pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy w Chorzelach w odpowiedzi na interpelację radnego.
2) okręg wyborczy numer 4 - wykonanie kompleksowego oznaczenia pionowego na ulicach:
Kasztanowej, Świerkowej i Jodłowej; w pobliżu tych ulic panuje obecnie wzmożony ruch ze
względu na bliskość dyskontu spożywczego. Wykonanie oznakowania pozwoli na
uregulowanie ruchu w tym rejonie Chorzel.
3) okręg wyborczy numer 6 - montaż ok. 4 opraw oświetleniowych na gotowych słupach
energetycznych w miejscowości Dzierżęga Nadbory; montaż opraw oświetleniowych wraz z
dodatkową linią w miejscowości Bugzy Jarki oraz zaprojektowanie i wybudowanie co
najmniej 6 lamp oświetleniowych w Jarzynnym Krzu.
4) okręg wyborczy numer 7 - wykonanie kompleksowego remontu łazienki w Szkole
Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej, służącej dużej grupie uczniów w tej placówce.
5) okręg wyborczy numer 10 - wykonanie poczwórnego utrwalenia drogi prowadzącej z Budek
na teren kolonii.
6) okręg wyborczy numer 11 - poprawa żwirowania drogi na terenie Łazu, zwłaszcza w
końcowych fragmentach wsi, najbardziej oddalonych od głównej trasy we wsi.
7) okręg wyborczy numer 14 - wykonanie poczwórnego utrwalenia na trasie prowadzącej z
Krukowa do przysiółka Góry (ok. 900 metrów).
8) okręg wyborczy numer 15 - wykonanie drugiego etapu oświetlenia dróg na terenie Nowej
Wsi Zarębskiej.

Wskazane wyżej inwestycje staraliśmy się dobierać tak, by nie obciążać znacząco budżetu gminnego.
Są to jednak działania, które naszym zdaniem znacząco ułatwią życie codzienne mieszkańców z
określonego regionu naszej gminy i nie wymagają długotrwałych przygotowań o charakterze
administracyjno-prawnym. Stąd są uznawane za nasze priorytety w inwestycjach gminnych do
zrealizowania w najbliższym czasie.

Odpowiedzi na ww. zapytania proszę przekazać pisemnie na adres:
Michał Wiśnicki
ul. Kazimierza Wielkiego 9
06-330 Chorzele

Z poważaniem
radni Rady Miejskiej
w Chorzelach
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