Chełmża, dnia 17.08.2021r.

GKM. 7021.6.39.2021

dot: petycji z dnia 06.07.2021r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.07.2021r.)
w sprawie budowy dróg o nawierzchni utwardzonej na osiedlu domów
jednorodzinnych, położonych w obrębie ulic: Słonecznej, Turystycznej,
Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej,
Rekreacyjnej, Wypoczynkowej, Pogodnej i Cichej.

W odpowiedzi na petycję z dnia 06.07.2021r. (data wpływu do tut.
Urzędu 09.07.2021r.) w sprawie budowy dróg o nawierzchni utwardzonej na
osiedlu domów jednorodzinnych, położonych w obrębie ulic: Słonecznej,
Turystycznej,

Letniskowej,

Spacerowej,

Wczasowej,

Widokowej,

Pensjonatowej, Rekreacyjnej, Wypoczynkowej, Pogodnej i Cichej, informuję co
następuje.
Każda inicjatywa zgłaszana do tut. Urzędu dotycząca poprawy
bezpieczeństwa, funkcjonalności komunalnej infrastruktury technicznej służącej
mieszkańcom naszego miasta jest bardzo cenna. Niemniej jednak sugerowane
propozycje rozwiązań w tym zakresie przy podejmowaniu decyzji o ich
wykonaniu muszą uwzględniać zarówno możliwości faktyczne, prawne oraz
finansowe pozwalające na realizację zamierzeń.
Należy nadmienić, iż z budżetu miasta Chełmży również z udziałem
środków zewnętrznych realizowanych jest szereg różnych zadań w tym zadań
inwestycyjnych stanowiących znaczące jego obciążenie. Przy planowaniu

realizacji wielu zadań w tym również możliwości ich finansowania i wykonania
musimy uwzględniać zakres wielu różnych potrzeb dotyczących całego miasta.
Mieszkańcy innych terenów naszego miasta szczególnie na nowo
powstających osiedlach mieszkaniowych, również oczekują na realizację
ważnych dla nich działań inwestycyjnych związanych np. z budową oświetlenia
drogowego, sieci wodociągowej kanalizacyjnej czy też budowę docelowej
nawierzchni dróg.
Dlatego

przy

podejmowaniu

decyzji o

zabezpieczaniu środków

finansowych na realizację między innymi w/w działań w poszczególnych
budżetach miasta należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju miasta
przy uwzględnieniu możliwości finansowych gminy.
Należy dodać, iż w sytuacji pojawienia się możliwości pozyskania
zewnętrznych środków finansowych na realizację różnych zadań w tym
przedsięwzięć inwestycyjnych, staramy się każdorazowo aplikować o takie
dofinansowanie.
Decyzja o złożeniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych
w tym również budowy dróg na terenie będącym przedmiotem petycji
w ramach programu Polski Ład była podjęta od samego początku gdy tylko
pojawiły się

informacje o możliwości złożenia takich wniosków tj. zanim

Państwo złożyli petycję w przedmiotowej sprawie.
Złożone w dniu 02.08.2021 r. wnioski o dofinansowanie zadań
inwestycyjnych w ramach programu Polski Ład w tym wniosek dotyczący
budowy dróg na terenie wskazanym w złożonej petycji mają charakter
priorytetowy. Szacowany koszt budowy dróg na Państwa osiedlu to kwota ok.
12 milionów złotych przy kwocie 700 tysięcy złotych jako wkład własny gminy.
Mając na uwadze powyższe jak również złożoną petycję informujemy, iż
została ona zakwalifikowana jako wniosek w przedmiocie sprawy. Natomiast
rzeczowa realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego będzie możliwa
po otrzymaniu dofinansowania w ramach ww programu rządowego oraz

zabezpieczeniu środków finansowych jako wkładu własnego w ostatecznej
wersji budżetu miasta uchwalonego przez Radę Miejską Miasta Chełmży.

Z poważaniem
BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński

Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży.

