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Interpelacja
W sprawie:
1. Naprawy nawierzchni skrzyżowania przy posesji Bobrowice 189.
- w związku z bardzo licznymi prośbami mieszkańców, długo oczekujących na naprawę
przedmiotowego odcinka drogi zwracam się z prośbą o natychmiastowych działań mających
na celu umożliwienie przejezdności skrzyżowania, odprowadzenia wód opadowych jakie
zalegają po opadach na skrzyżowaniu.
2. Zainstalowania punktu oświetleniowego przy mostku na kanale „Młynówka” przy posesji
Bobrowice 54. Na wymienionym odcinku w okresie jesienno - zimowym od wczesnych
godzin wieczornych nie ma widoczności(panują „egipskie ciemności” cyt. jednego z
mieszkańców). Na trasie wiodącej w kierunku kościoła oraz sklepów znajdują się schody i
mieszkańcy przemieszczając się po schodach są narażeni na upadek mogący narazić ich na
poważną utratę zdrowia. Ponadto w imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o usunięcie
drzew, których liście po opadnięciu, niesprzątnięte przez służby urzędu gminy gniją i
powodują, że nawierzchnia odcinka oraz stopnie schodów są śliskie i powodują dodatkowe
uciążliwości w ruchu

pieszych. Nadmienię, że stan barierek na mostkach przy cieku

wodnych znajdujących się przy przedmiocie interpelacji wymaga natychmiastowych
napraw.
3. Natychmiastową naprawę punktów oświetleniowych w różnych punktach miejscowości
Bobrowice. Jest rzeczą skandaliczną aby od 2 lat nie można było się doprosić władz gminy o
naprawę oświetlenia. Mieszkańcy są zniesmaczeni całą sytuacją związaną z brakiem

oświetlenia. Do dziś radnym nie została przedstawiona dokumentacji oraz harmonogramu
modernizacji oświetlenia dla poszczególnych miejscowości.
W mojej ocenie w budżecie gminy znajdują się środki na wykonanie tych prac. Od
ponad 2 lat wiele środków finansowych zalega na koncie gminy jako „nadwyżka z lat
ubiegłych”. Inwestycje, które są planowane do wykonania „stoją” w miejscu.
Wobec powyższego w trosce o zdrowie mieszkańców zwracam się z prośbą o
podjęcie skutecznych działań poprawiających jakość życia mieszkańców jakie Pan
obiecywał w czasie kampanii wyborczej.
W związku z sytuacją epidemiologiczną moją interpelację przysyłam w formie
elektronicznej.
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