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Przervodrticzqcl, Rady M iasta Koltruszowa
Pan Kt.z)'sztof Wilk

I'l,ada \lie.iska w Kolbuszon'ej tlnia 05.01 .2021r. Postanow'ila pozostawii petycjg bez
rozpatrzenia.
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Kornis.la po zapoznanru sig z-e stanern laktycznl,ru uz.nala pe:t1,c.je o utw,ardzeniu asl'altern za
IiITZZ.ASADN{ (petycja t.dnia 3l l2 2019r )-
mtesz.kancl ul. Malrvo\\'eJ l)r'os/-il r) pono\vr.lc r()zpirtrzenle r rvprolva&-cnrc rcalizacjias{irltu na
w1'rnienionej uhcy do lrudzetu gminy na rok 2021

Ilro5bg rnoty'wujemy tym i2:
Notot)'ozntc u,niosek o uykonanie pokrycia drogi asfaltenr zostaje odrzuc,on)' z roznl,s|1 wzglgdorv:

lednyrn z nich si1 braki llnansorve. Wigc pvtanie ze strony' rnieszka/rc(rrv - nie r)ozna by bylo
przekazac czqSci picnigdz5'z dzialek, ktorc s4 rragminnrc sltrzedau,anc naTYM osiedlu ( ty,lko rr,

.sanrvm ostatnint roku okolo l5 dzialck ). Grnina do dotac'jirna pieniqdze doktadac, azate pieniqdze
bcz dotac.;r urozna z.robic miesz-kanconl to co mieszkancl/ prosz4 od lat cz),li ulice asf-altowc r

chodn i ki.
Kolejny pon,r5d to ie na ul. l\{ahvowej nie sq sprzedane wszystkie dzialki;
- niemalz"e u'sz\/stkie dzialkr na ul Malworvej sq sprzedane, oprocz jednel ktorazna.jdujc slq na
sam),rx koncu te.j ulic1,

Kole.inv po*'rid brak nrtxliriu, na posesjach:
-jcSlr chodzi o nredia(ri,oda, kanalizac.la) to n,sz-\,stkic idq n,pasre zrelcnr po stronie prawe.j ul
N4aln,ow'e1, po stronie leu'c.j ul N4alrvow'cj.lcs1 l6 dzialek z. ktorych i3.iest juz zabudolr,anl,clr (u,igc
rviqkszo3c.jest zabudou,ana) (ltt do pozostaly'ch trzt-rch nre rril pruecid. problcmu u,XXI u,ieku
zrobic prZCWrcrfl pod drogq. Wigc pytamy dlaczego sekretarz i radni u1,rvaj4 argumentow - nie
rvredzqc gd-zie prz.ebiega kanalrzacja iu,oda na no\\,yrn osicdlu, ile dzialek ipo kt6rej stronie jest

.1uz zabudorvanych. W t5,p SamYlI czasie w ignej czgSci nliasta wvkonuje siq asfalt na drodze
gdzie nre n,szvstkre dz-ralki si1 zabudorvane?

l.rcz1'rny, zc u,iadz.e naszego rniasta stan4 na u,,'sokoSci zadania i przychl,lajqc siq do nasze1 pety'c-ji

rrszv'i'4iil pLobleni naszcj ulrc\ -lakrm Jcst brak aslaltu
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