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Interpelacja
Zgodnie z § 36 i 37 Statusu Gminy Kłecko składam interpelację w sprawie podjęcia działań
zmierzających do poprawy infrastruktury podnoszącej komfort oraz bezpieczeństwo na
osiedlu Kłecko Glinki.

Wnoszę o podjęcie działań inwestycyjnych poprzez wykonanie:
- chodnika oraz oświetlenia na odcinku ul. Akacjowej w kierunku ul. Karniszewskiej,
- uzupełnienie oświetlenia na ulicy Jarzębinowej,
- powstanie nakładki bitumicznej na odcinka ul. Klonowa – Akacjowa,
- uzupełnienia oświetlenia oraz powstanie nakładki bitumicznej na ul. Kasztanowej,
- dokonanie wymiany progów zwalniających, obecne straciły swoja funkcję.

Uzasadnienie:
Działając w imieniu mieszkańców zgłaszam konieczność podjęcia wspominanych
działań, ponieważ przez ostatnie lata mimo zgłaszanych wniosków mieszkańców nie zostały
one spełnione.
Aktualnie wspomniany odcinek ulicy Akacjowej (zaznaczony na czerwono na mapce,
odcinek ok 190m) nie posiada oświetlenia jak również chodnika w związku z tym korzystanie
z tego fragmentu drogi, szczególnie przez pieszych i rowerzystów, jest mało komfortowe i
niebezpieczne. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ul. Jarzębinowej - brak oświetlenia.
W przypadku łącznika ulicy Klonowa – Akacjowa (zaznaczony na czerwono, odcinek
ok.50 m) oraz ul. Kasztanowa (zaznaczona na czerwono na mapce, odcinek ok. 180 m)
konieczne jest uregulowanie ulicy i powstanie nakładki bitumicznej. Aktualnie są to drogi
gruntowe co znacznie utrudnia utrzymanie jej w należytym stanie, głownie to
nieuregulowana nawierzchnia oraz ubytki i dziury. Dodatkowo w okresie opadów powstają
kałuże i błoto co znacznie zmniejsza komfort i tym samym poziom bezpieczeństwa
użytkowników.

Uważam, że uzupełninie infrastruktury w wspomnianym zakresie nie stanowić będzie
nadmiernego obciążenia finansowego budżetu gminy względem uzyskanych korzyści dla
znacznej liczby mieszkańców tego osiedla, dodatkowym autem jest fakt, że osiedle posiada
zwarta zabudowę i zaspokojenie tych potrzeb przyczyni się do zadowolenia dużej części
mieszkańców. Warto dodać, że osiedle Glonki przez ostatnie lata nie miało realizowanych
żadnych inwestycji w wspomnianą infrastrukturę.
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