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Pani
Zofia jiiinger
Bur istrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnego Kordiana Kleibra w sprawie

uzupełnienia tłuczniem lub gruzobetonem dużych zadoleń i wyrw w jezdni ul. Strzałowej

w Mosinie.

Z up. Przewodniczącego
Mieiski

2”t”

Do wiadomości:
Pan
Kordian Kłeiber
Radny
Rady Miejskiej w Mosinie



Rada Miejska Mosina 7.05.2014
w Mosinie

Rada Miejska w Mosne

Wpł.dna J2O1L1 ..r.

- Nrsprawy03”11
Wniosek

Szanowna Pani Burmistrz Zofia Springer.

Dotyczy ulicy Strzałowej.
Pismem nr BR.0003 .731.2014 stwierdziłem,że ulica Strzałowa została
pominięta w corocznej akcji wyrównywania dróg w okresie jesiennym w
2013r. Wnioskowałem, aby ze względu na duże zadolenia, które powstały
przez długi czas jej nierównania została ona wreszcie wyprofilowana. 14
stycznia 2014 r. pismem nr IK.0003.5.2014 dostałem odpowiedz, że ulica
Strzałowa zostanie wyprofilowana z chwilą nastania warunków
umożliwiających wykonanie tych prac. Jednakże do dzisiaj nic w tym
względzie nie zrobiono.
Jednakże jest to zadanie niezmiernie potrzebne i oczekiwane przez
mieszkańców. Jako użytkownik ulicy Strzałowej i radny z tego rejonu
dostrzegam problem utworzenia się na tej ulicy dużych zadoleń i wyrw w
jezdni, które wypełnione wodą stają się bardzo niebezpieczne i dokuczliwe
dla kierowców i pieszych, tym bardziej, że na ulicy Strzałowej nie ma
chodnika,a jest tam od parunastu lat szkółka językowa dla dzieci. Myśląc
po gospodarsku i mając na uwadze efekt poprzednich równań Wnioskuje,
aby te duże zadolenia przed profilowaniem uzupełnić tłuczniem lub
gruzobetonem. Profilowanie jest bowiem bezcelowe jeżeli nie zasypie się
przedtem olbrzymich nierówności. Uprzejmie proszę Panią Burmistrz o
przeanalizowanie mojego wniosku. Uważam jednocześnie jako radny z
tego rejonu za bardzo celowe,abym mógł osobiście pomóc odpowiednim
służbom i pokazać poruszane we wniosku zadolenia na ulicy Strzałowej.
Mój nr kontaktowy to 664-748-420.
Byłbym bardzo zobowiązany, tym bardziej, że wystosowałem odpowiedni
wniosek dotyczący moich obecności w wizjach lokalnych. Na wniosek
mój otrzymałem w dniu 18 października 2013 pismem nr IK.003.102.2013
bardzo życzliwą odpowiedz, cyt:” Informujemy, iż w przypadku
zgłoszenia przez Pana ważniejszych napraw z potwierdzeniem chęci
obecności przy wizji lokalnej będziemy starali się o jej terminie
każdorazowo zawiadomić.” Radny


