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Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wpisania do 

budżetu miasta na rok 2016 remontu ulicy Kamiennej i budowy sygnalizacji świetlnej na 

ulicy Parzęczewskiej przy kościele Matki Bożej Różańcowej uprzejmie informuję: 

1. Przedstawiona przez Panią potrzeba przeprowadzenia remontu ulicy Kamiennej na odcinku 

od ulicy Witkacego do ulicy Boya-Żeleńskiego jest zasadna i jest przedmiotem naszej uwagi. 

Już w tym roku analizowaliśmy możliwość przeprowadzenia jej remontu, jako kontynuację 

wcześniej realizowanych robót na ulicy Kamiennej i ulicy Witkacego. 

Oszacowaliśmy potrzebne środki finansowe na remont wskazanego odcinka ulicy. 

Wynoszą one ok. 387,7 tys. zł. 

-

2. 

W nawiązaniu do wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. 

Parzęczewskiej przy kościele Matki Bożej Różańcowej informuje iż, szacowany koszt 

budowy tego oświetlenia to ok. 20 tys. złotych. Powyższa kwota obejmuje: wykonanie linii 

zasilającej długości ok. 100 mb. oraz ustawienie 2 słupów sygnalizacji świetlnej. Ponadto 

należy dodać koszty wykonania projektu (wraz z mapą d/c projektowych), uzyskania 

pozwoleń i wykonania układu rozliczeniowo-pomiarowego ewentualnie jego przebudowy. 

Działania te wymagają czasu i warunkują przystąpienie do procesu inwestycyjnego. 

Szacowana całość kosztów to ok. 30 tys. złotych. 

Zakwalifikowanie do realizacji wskazanych inwestycji nie zależy wyłącznie od woli 

Prezydenta Miasta. Ze względu na szczupłość środków finansowych przeznaczonych na 

naprawy dróg, możliwości ich budowy i przebudowy są ograniczone. Z tego względu, roboty 

drogowe są szczegółowo analizowane. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
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Jeżeli powyższe inwestycje znajdą się w budżecie miasta na rok 2016, 

to ż pewnością zostaną wykonane. W przypadku niezakwalifikowania ich w planie 

inwestycyjnym, będziemy do nich wracać w przypadku pojawienia się możliwości realizacji 

niektórych zadań drogowych w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych. 

Do wiadomości: 
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