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Przemysława Staniszewskiego 

Panie Prezydencie w związku z interwencją i niepokojącymi informacjami od 

mieszkańców ulic Krętej i Jabłoniowej wnioskuję o sprawne działanie w 

kwestii przygotowania dokumentów dających możliwość i nadzieję na to ;że 

ich oczekiwania na wykonanie utwardzenia tych ulic będą zrealizowane. 

Umowy, które otrzymali do wypełnienia dotarły do UM w styczniu br. Teraz 

dowiadują się ,że umowy te należy wymienić gdyż są jakieś zastrzeżenia 

formalno prawne. Nie napawa to mieszkańców optymizmem i naraża na 

powtórne wypełnianie tych umów i oddala w czasie możliwość tej inwestycji, 

co daje im poczucie niszczenia inicjatywy obywatelskiej polegającej na 

partycypacji w kosztach. Mieszkańcy czuja rozgoryczenie i oczekują szybkiego 

i właściwego podejścia do tematu. Są zdeterminowani i gotowi co już 

wcześniej deklarowali do wnoszenia swojego wkładu finansowego dla tej 

inwestycji. 

Mając powyższe na uwadze jak również dbając o wiarygodność UM oraz dane 

słowo mieszkańcom zobliguje Pan właściwe wydziały do szybkiego i 

właściwego podejścia do tej sprawy. 
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Szanowna Pani, 

w odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 30.04.2020r., w sprawie umów 

partycypacyjnych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulic 

Krętej i Jabłoniowej, uprzejmie informuję, iż nie ma zagrożenia po stronie naszego 

samorządu, polegającego na wycofaniu się z dotychczas podjętych działań współpracy 

z mieszkańcami w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Opóźnienia w procedowaniu 

umów partycypacyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej wynikają przede 

wszystkim ze skali tego działania, gdyż przygotowywanych jest kilkadziesiąt umów. 

W przypadku wielu umów była konieczność wyjaśnienia aspektów prawnych i uzupełnienia 

o stosowne oświadczenia. Zaistniała również konieczność poprawienia drobnych błędów 

formalnych, czy przedwcześnie wpisanych dat. W procesie przygotowania przedmiotowych 

umów jest konieczność dopracowania wszelkich szczegółów formalnych i prawnych, 

ze względu na obustronne zobowiązania finansowe, które rodzi ich zawarcie. 

W związku z powyższym zapewniam, iż nie ma powodów do obaw ze strony 

mieszkańców, ponieważ konsekwentnie realizujemy powzięte obietnice, czy zobowiązania. 

Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z przedmiotową 

sprawą. 
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