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Radny Rady Miejskiej w Węgorzynie

W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 21.07.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego 
w Węgorzynie: 28.07.2021 r.) w sprawie zamontowania progów zwalniających oraz lampy ulicznej przy 
bloku 16, 18, 20 na Osiedlu Słonecznym w Węgorzynie, pragnę poinformować, że sprawa 
bezpieczeństwa ruchu pieszych na Osiedlu Słonecznym, od chwili pierwszych Pana interpelacji jest 
przedmiotem mojego zainteresowania i działania. Z uwagi na rozległe potrzeby inwestycyjne dróg na 
terenie naszej Gminy, tj. budowy, przebudowy, remonty oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, o których często dyskutujemy na posiedzeniach Rady Miejskiej przyjęłam zasadę 
wykonywania tego rodzaju inwestycji z chwilą pojawienia się realnych możliwości otrzymania 
dofinansować dla takich zadań. Konsekwentne przestrzeganie tej zasady umożliwiło wykonanie takich 
inwestycji na wielu km gminnych dróg. Dla przykładu jedynie przypomnę kilka z ostatnich 4 lat: 
„Przebudowa ulic: Pionierów, Sikorskiego, Witosa, Zamkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej"; 
„Przebudowa drogi gminnej w ul. Osiedle 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno"; „Przebudowa drogi gminnej 
w Węgorzynie łączącej drogę gminą ul. M. Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońskiej’; „Budowa 
chodnika w Sołectwie Cieszyno"; „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ginawa"; „Przebudowa 
drogi do gruntów rolnych Sielsku.". Wszystkie one, wartości całkowitej 5.596.479 zł otrzymały znaczące 
wsparcie z zewnątrz (FOGR, budżet UE, budżet Państwa, budżet Powiatu) a tak zaoszczędzone środki 
własne wykorzystywaliśmy jako wkład w inne rodzaje inwestycji także dofinansowywanych. 
Tylko w roku 2020 wszystkich zadań inwestycyjnych wykonaliśmy na łączną kwotę 14,59 min zt z czego 
aż 8,34 min zł było dofinansowanych środkami unijnymi.

Nawiązując do Pana interpelacji tak dotyczącej progów jak oświetlenia ulicznego u podstaw 
której leży troska o bezpieczeństwa ruchu pieszych na Osiedlu Słonecznym poleciłam podległym 
służbom aby zwracały szczególną uwagę na źródła dofinansować, których przedmiotem będzie 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Gdy tylko się pojawią, a wniosek uzyska chociażby pozytywną 
rekomendację strony dotującej zapewniam, że środki własne, jako wkład do całości - zostaną 
zabezpieczone.

Otrzymują:
1. Biuro Rady Miejskiej w Węgorzynie
2. Aa.
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