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Bli2yn dnia 10.03.2021r.

Pan
Szymon Mastalerz
Radny Gminy Blizyn

w zwiqzku ze zlo2on4 interpelaci4 Nr 12112021 na sesji w dniu 1 marca 202k.
informuj g, co nastgpuj e:

121) Budowa oiwietlenia drogowego w miejscowosci Sob6tka w kierunku Mroczk6w-
Kamionka.

w dniu 25.06.201 8r. na zebraniu wiej skim w miejscowosci sob6tka dokonano zmiany
przemaczenia funduszu soleckiego wprowadzai4c wykonanie mapy do cel6w projektowych
oSwietlenia drogowego, przeznac zaj4c z funduszu kwotg 3.690,00 il.
w dniu 14.09'2018r. dokonano zmiany w pranach finansowych gminy wprowadzai4c na sesji
Rady Gminy wykonanie mapy do cer6w projektowych (Uchwali Raay m >o<xrvizo 2r2o1s).
Mapa zostala wykonana.

__ w bud2ecie gminy na 2019r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na
realizacjg przedmiotowej inwestycji. Projekt wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami zostal
wykonany. wydatkowano kwotg 13.757,11 zl. w tym 12.252,29 zl. z funduszu soleckiego wsi
Sob6tka. W I kwartale 2020r. uzyskano pozwolenie na budowE.

w 2020r. i 2021r. zabezpieczono w bud2ecie gminy srodki finansowe na realizacjg
inwestycji (budowg). w 2020r. wydatkowano kwotg 22.524,41 zl w rym z funduszu
soleckiego Sob6tka 11.000,00 zl. pozostala kwota 11.524,41 zl. z btd2efi gminy. w 2021r.
zabezpieczono kwotg 29.500,00 zl. w tym z funduszu soleckiego wsi Sob6ika ts.oo0,oo zt.
oraz z fvndtszu soleckiego wsi Mroczk6w 8.000,00 zl. pozostala kwota 6.500,00 zl.
z budZetu gminy. Zlecono w br. kontynuacjg budowy w zakresie posiadanych srodk6w
finansowych. w ramach inwestycji w 2020r. - 202b. zostanie wybudowana iablowa linia
oswietlenia drogowego o dlugodci 409m, zostanie zamontowana szafa oswietlenia drogowego
oraz zostan1 zatnontowane slupy o5wietlenia drogowego z oprawami w iloSci 4 sa.

Pragng poinformowal,2e inwestycja nie zostala zmieniona. Dokumentacja projektowa
swym zakresem obejmuje oswietlenie drogowe na odcinku od pol4czenia i drog4
w miejscowosci Sob6tka dz. nr ewidencyjny 36 obr. Sob6tka (droga priez wies) w kierunku
miejscowoSci Mroczk6w - Kamionka.
Miej sce rozpoczgcia budowy przy tego typu inwestycjach tj. budowa linii energetycznej
odwietlenia drogowego uzale2niony jest od miejsca przyl4czenia wskazanego w warurikach
technicznych i wykonanego przez PGE Dystrybucja skarzysko. Miejsce wpiEcia linii
energetycznej przes4dza o pocz4tku inwestycj i (prac budowlanych). W z\\ti4zktr z tym,
iz zl4cze zasilai4ce majduje sig na terenie miejscowosci Mroczk6w-Kamionka w rejonie
stacji transformatorowej ,,Sohyk6w 2" budowg inwestycji poprowadzono od tego zl4cza.
Inwestycja realizowana jest w zakresie posiadanych i zaplanowanych srodk6w finansowych.
Po wykonaniu zaplanowanych w 2021r. rob6t, Gmina Blizyn wykona niezbgdne czynnosci
w celu podpisania umowy na dostawg energii elektrycznej dla przedmiotowego oswietienia.

Pragng poinformowai, ze mimo i2 wykonany i zaplanowany w 2021r. zakres bud,wy
przewiduje budowg oswietlenia r6wnie2 na terenie miejscowosci Mroczk6w- Kamionka
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to. odcinek realizowanego oswietlenia stuzyi bgdzie przede wszystkim mieszkancom
miejscowoSci Sob6tka poniewaz stanowi dojscie do wsi.

Jednoczeinie informujg, 2e w przypadku ujawnionych w 202rr. oszczgdnosci
na zadaniach zwi4zattych z oswietleniem drogowym planuje iig jeszcze w br. przeznaczy|
&odki hnansowe na kontynuacjg budowy w kierunku miejscowosci Sob6tka w zakresie
budowy kolejnych dw6ch slup6w oSwietleniowych.

._ Kontynuacja rcalizacji inwestycji przewidziana jest na kolejne rata. w zakesie
realizacji oswietlenia na terenie miejscowodci Sob6tka po zrealizowani t zadania
przewidzianego w bud2ecie gminy pozostanie do wybudowania linia o dtugosci ok. 490m
oraz rnonlaz 12 sz. slup6w oiwietlenia drogowego. w przypadku budowy dodatkowo
w 2021r..linii oswietlenia drogowego z montazem 2 szt. slup6w oswietleniowych do rcalizacji
na terenie miejscowodci Sob6tka pozostanie linia o dlugosci ok. 4l0m oruz mortrri lo sd.
stup6w oSwietlenia ulicznego.
Szacujemy, 2e wybudowanie oswietlenia w zakresie terenu miejscowosci Sob6tka mo2e by6
realne w ci4gu ok. 2 -3 lat.
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