terenie miasta i gminy Chorzele, realizowane są na bieżąco. W celu realizacji należy wskazać
pracownikowi w Jakim miejscu należy dokonać poprawy.

7.

Okręg wyborczy nr 14 - na wykonanie poczwórnego utrwalenia na trasie prowadzącej z
Krukowa do przysiółka Góry niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej. Po jej
wykonaniu

wiadomym

będzie

jaka

procedura

będzie

musiała

być

zastosowana

czy

pozwolenie na budowę czy zgłoszenie przebudowy.

8.

Okręg wyborczy nr 15 - wykonanie drugiego etapu oświetlenia dróg na terenie Nowej Wsi
Zarębskiej będzie możliwe w miarę posiadanych środków.

Dziękuję bardzo za wskazanie priorytetowych działań, które poprawią codzienne życie
mieszkańców wskazanych regionów.

Z wyrazami szacunku.

Pankowska
otrzymują:
1.

Adresat

2.

Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Chorzele

3.

a/a

GMIMA CHORZELE
06-330 Chorzele, ul Stanisława Komosiiiskiego 1
NIP 761-15-04-561, Regon: 55G667882

Chorzele, 14 marca 2019 r.

SKMG.0003.2.2019

Pan M ich ał Wiśnicki
Radny Rady Miejskiej w Chorzelach
Dotyczy : interpelacji ws. realizacji inwestycji z okręgów radnych Rady Miejskiej w Chorzelach
Podstawa prawna : art. 24 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018
poz. 994)
Pisma związane :
[1] interpelacja Pana Michała Wiśnickiego z dnia 27.02.2019 r.(data wpływu do Urzędu 28.02.2019 r.)
W odpowiedzi na Pana interpelację [1] informuję, że wskazane inwestycje oraz zadania
bieżące będą realizowane w miarę posiadanych środków w budżecie.
1.

Okręg wyborczy nr 1 - na wykonanie poczwórnego utrwalenia dróg osiedlowych : Kazimierza
Wielkiego, Królowej Jadwigi i fragmentów ulicy Zygmunta Starego niezbędne jest wykonanie
dokumentacji projektowej. Po jej wykonaniu wiadomym będzie jaka procedura ma być
zastosowana czy pozwolenie na budowę czy zgłoszenie przebudowy.

2.

Okręg wyborczy nr 4 - wykonanie kompleksowego oznaczenia ulic Świerkowej, Jodłowej i
Kasztanowej zostanie wykonane po sporządzeniu stałej organizacji ruchu na tych ulicach.

3.

Okręg wyborczy nr 6 - w celu montażu opraw w msc. Dzierżęga Nadbory na istniejących
słupach należy wskazać miejsca na których te oprawy mają się znaleźć, wówczas możliwe
będzie ustalenie czy jest to możliwe czy też nie oraz jaka będzie kwota za dowieszenie opraw.
W miejscowości Bugzy Jarki i miejscowości Jarzynny Kierz niezbędne jest zlecenie wykonania
dokumentacji projektowej.

4.

Okręg wyborczy nr 7 -

Budynek Szkoły Podstawowej w

Krzynowłodze Wielkiej jest

sukcesywnie modernizowany. W chwili obecnej do wyremontowania pozostała cała nowo
dobudowana część wraz z toaletami i klatką schodową. Do wykonania jest projekt oraz
kosztorys, z którego będzie wynikała kwota remontu.

5.

Okręg wyborczy nr 10 -

na wykonanie poczwórnego utrwalenia drogi niezbędne jest

wykonanie dokumentacji projektowej. Po jej wykonaniu wiadomym będzie jaka procedura
będzie musiała być zastosowana czy pozwolenie na budowę czy zgłoszenie przebudowy.
Dodatkowo nie wskazano długości odcinka jaki ma być utrwalony.

6.

Okręg wyborczy nr 11 - uzupełnienie ubytków poprzez nawiezienie pospółki żwirowej oraz
wyrównywanie i profilowanie nawierzchni dróg gminnych żwirowych i gruntowych, na

