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Teresa Klawińska Lubicz 29.11.2Ci18r

Radna Gminy Lubicz

Lubicz Dolny

Interpelacja

“LV / 1”
_|'

i'

Szanowny Pan

Marek Nicewicz

Wojt Gminy Lubicz

dotyczy: wykonania chodnika przy ulicy Dworcowej w Lubiczu Dolnym od skrzyżowania

ul. Młwiskiej do wiaduktu

Uprzejmie proszę o uwzględnienie w budżecie na rok 2019 chodnika przy ul. Dworcowej od
skrzyżowania z ul. Młyńskiej ze Szkolną. Jest to ulica o bardzo dużym natężeniu ruchu przez
pojazdy, szczegolnie ciężkie itiryj.
Piesi, nie mają możiiwości w sposob bezpieczny się poruszać. Obecnie namiastka chodnika jest tak
wąska, że dwie osoby nie mogą obok siebie iść , nie mówiąc o wózkach z dziećmi.
Dodatkowo jeszcze jest on w bardzo złym stanie technicznym. Ludzie zmuszeni są poruszać się
niebezpiecznie jezdnią.
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Z wyrazami szacunku

Teresa Klawińska
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Pani
Teresa Klawińska
Radna Rady Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani interpelację zgłoszoną na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu 29

listopada 2018 r. w sprawie wybudowania szerszego chodnika w ciągu ul. Dworc-owej

w Lubiczu Dolnym (od skrzyżowania ul. Młyńskiej do wiaduktu), informuję, że ze względu na.

ograniczoną szerokość pasa drogowego, wybudowanie szerszego chodnika od obecnego nie

jest możliwe.

Informuję jednocześnie, że istniejący chodnik zostanie poddany dorażnyrn naprawom

cząstkowym w ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie wiosennym 2019 r., co w pewttym

stopniu poprawi komfort poruszania się tym ciągiem do czasu zabezpieczenia środków na
gruntowna przebudowę. O zabezpieczenie środków w odpowiedniej wysokości Zarząd Dróg

wystąpi do budżetu na wiosnę 2019 r. i w przypadku ich zabezpieczenia dokona przebudowy

chodnika na wskazanym odcinku.

Z poważaniem

Woaí
Otrzymująz i\"mit .i'"`~'T"!'{.`{'t~:“!'‹'_".=-'

1. Adresatka
2. Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy
3. ZD
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Pani
Justyna Dejewska
Radna Rady Gminy Lubicz

Pan
Juliusz Przybylski
Radny Rady Gminy Lubicz

Odpowiadając na wniosek złożony przez Państwa na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu

29 listopada 2018 r. w sprawie:

1)

2)

Otrzymują: IL

przestawienia słupa latarni osiwietlenia drogowego w Lubiczu Górnym na

ul. Piaskowej, informuję, że powyższe zostanie zrealizowane w okresie wiosennym

2019 r. Warunki annosferyczne, szczególnie niskie temperatmy, uniemożliwiają

realizacje prac montażowych na urządzeniach energetycznych (kable),

odwrócenie lampy na skrzyżowaniu ul. Piaskowej i Spółdzielczej, informuję, że

przedmiotowa latarnia stanowi oświetlenie terenu szkolnego (plac zabaw dla dzieci)

i wn.ioskowane przez Panstwa odwrócenie tej latami nie jest możliwe, gdyż

spowoduje automatyczne zacienmienie cześci terenu szkolnego. W tym rejonie

konieczna jest budowa nowego oświetlenia, zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym. Dla potrzeb powyższego niezbędne jest zabezpieczenie odpowiednich

środków finansowych w budżecie Gminy Lubicz.

Z poważaniem
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1. Adresaci
2. Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy
3. ZD
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Przewodniczący Rady Gminy Lubicz

Pan Zbigniew Barcikowski

WNIOSEK

Składam wniosek w sprawie przeprowadzenia gruntownego remontu ulicy Promowej w
miejscowości Nowa Wieś .W/w ulica prowadzi do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.

Danuta Wojciecho ska
CÍ>w¿Zø›”?77/

Radna Grabo a, Kopanina i Nowej wsi.
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Pani
Danuta Wojciechowska
Radna Rady Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani wniosek zgłoszony na sesji Rady Gminy Lubicz wdniu 29

listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia gruntownego remontu ulicy Promowej w Nowej

Wsi, uprzejmie informuje, że Gmina Lubicz od 2014 r. jest w posiadaniu opracowanej

dokumentacji projektowej dla przebudowy tej drogi. Realizacja tego zadania będzie możliwa

po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy Lubicz na
aktualizację opracowanego projektu i realizację robót budowlanych. Orientacyjny kosztorys
inwestorski opracowany na poziomie cen z roku 2014 r. wynosił 1.200.000 zł

Z poważaniem
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l. Adresatka
2. Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy
3. ZD
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Pan
Kazimierz Rybacki
Radny Rady Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pana interpelację zg-łoszoną na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu 29

listopada 2018 r. w sprawie:

wycinki krzewów oraz drzew, które zarastają rowy przy drodze tzw. „Sapardowskiej” w

miejscowości Brzezinko, informuj ę, że zostaną one usunięte przez pracowników ZDGMiK
w okresie zimowym;

podpisania umowy z ZDW w sprawie wspólnej budowy chodnika w Brzeżnie oraz

zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Lubicz, informuję, że

budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno została zgłoszona do realizacji już w

2018 r. w ramach DIS. Z uwagi na brak środków finansowych po stronie Woj. Kuj.-Pom.
realizacja tego zadania została przeniesiona na rok 2019. Środki w budżecie Gminy Lubicz

są na ten cel zabezpieczone;

podpisania umowy z PZD w sprawie modernizacji drogi powiatowej z Rogowa do Turzna

oraz zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Lubicz, informuje,

iż jest opracowana dokumentacja projektowa łącznie z pozwoleniem na budowe.

Pozwoleniem objęta jest budowa drogi Rogowo-Turzno oraz ścieżka pieszo-rowerowa na

tym odcinku. Realizacja będzie możliwa po zabezpieczeniu przez Powiatowy Zarząd Dróg

odpowiednich środków finansowych na ten cel oraz zabezpieczenia odpowiedniej kwoty

w budżecie Gminy Lubicz.

Z poważaniem

W I
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1. Adresat
2. Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy
3. ZD
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