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h&. oooi.sO. "lJJŁb

+L

Zyrardőw,26.07.2016r

P an Wojciech Jasiński
P rezydent Miasta Żyrardowa

WNIOSEK

Dot. budoÝVy ul. Bema
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na Iata2016-2020 przyjętej przez Radę
Miasta Żyrarđowabudowa ul Bema przewiďziana została na 2lata z łącznymi
nakładami w wysokości 3 437 860,00 zł. .
W roku 2017 przewiđziano nakłady w wysokości l,4 mI. zł. a w 201 8r.
w wysokości I,7 mI. zł.
Znaczne koszty tej inwestycji bo w wysokości1.0 mL z-ł. pochłania budowa
kolektoľa ďeszczowego , który odprowadzałbęďzie wody opadowe do rzeki
oWzeszy nie tylko ztej ulicy ale ľównież z całej đzielnicy.
'
Moim zđaniem,celowym byłoby w pieľwszym etapie realizacjitej
inwestycji przystąpić do budowy kolektora deszczowego,przy możliwej do
uzyskania dotacji ze środków zewnętrznych..
W dalszymzaś etapie realizacji inwestycjinaIeŻy przystąpić do budowy
nawierzchni ulicy.
Przyjęcie takiego cyklu budowy , zgodnego z zapisami przywołanej Wieloletniej
Pľognozy Finansowej, spowoduje zdecydowanie mniejsze obciąŻenie budżetu
miasta.

Skłaniam się do wniosku , aby w tej sýuacji nie zýaszaó budowy ulicy
Bema w ľoku 2017 do ,,Pľogramurozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
dľogowej na lata 2016-2020" czyIi ďo tzw. schetynówek.
Dotacja w tym progľamie wynosi 50Yokosztów kwalifikowanych, któľa to
dotacja musi byó wykorzystana do końca 20I7r.
Oznaczato koniecznośćzabezpieczen\a w budżecie miasta w 2017 ľ. wkładu
własnego na budowę tej ulicy w wysokości 1 ,7 mI. zł.
Uważam, że jest to duże obciążenie dla budżetu miasta.
Po wybudowaniu kolektora deszczowego, jako kontynuacja budowy ulicy,
istnieje rőwnież możliwośóubiegania się o dotację z tzw. schetynówek.
Wnoszę o rozwaŻenie przez Pana Prezyđentazgłoszonego wniosku.

Marek Treliński
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Radny Rady Miasta Żyrardowa

Dot. budowy ul. Bema.

Pan Wojciech Jasiński
Prezydent Miasta Żyrardowa

PRoŚľł

Wycofuję złożonyw dniu 26.07.2016r. wniosek dotyczący budowy ulicy
Bema, celem jego uzupełnienia. Proszę o jego zwrot.
Marek Treliński

