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Pan Andrzej Konwiński
Radny
Rady IVIiejskiej w Kluczborku

Dotyczy: Zapytania Radnego Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24.02.2021.

W związku z zapytaniem złożonym przez radnego Rady Miejskiej w Kluczborku w
dniu 24 lutego 2021 r. udzielam następujących informacji:

Ad l.

W sprawie kotła grzewczego zainstalowanego w pomieszczeniu kotłowni budynku przy ulicy
Kujakowickiej l w Kluczborku informuję, że obecnie zainstalowany kocioł na paliwo stałe
jest rozwiązaniem tymczasowym, a okres jego użytkowania uzależniony jest od terminu
uzyskania przez Gminę Kluczbork dofinansowania z funduszy zewnętrznych na modernizację
instalacji grzewczej - budowy kotłowni gazowej w budynku oraz jego termomodemizacji.

Ad 2.

W ramach zadania pn. „Remonty bieżące dróg gmiimych o nawierzchni bitumicznej ,
realizowanego przez Wydział Gospodarki Miejskiej UM, został wykonany remont nawierzchni
podwórka przy ul. Mieszka I w Kluczborku. Remont polegał na wyrównaniu nawierzchni
gmntowej podwórka, wbudowaniu destruktu asfaltowego o gmbości l Oem za pomocą
rozkładarki mas bitumicznych i zespołu walców. Remont podwórka został wykonany przez
wykonawcę robót w sposób prawidłowy i zgodnie ze sztuką budowlaną. W celu dalszego
utwardzenia nawierzchni podwórka zostanie ułożona dodatkowa warstwa destmktu
asfaltowego w sprzyjających wykonywaniu takich robót wamnkach atmosferycznych. W celu
zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z powierzchni podwórka należy
wykonać sieć kanalizacji deszczowej a następnie utwardzić powierzchnię podwórka kostką
betonową.

Również Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, w okresie jesiennym
wykonał remonty bieżące wytypowanych podwórek, polegający na wyrównaniu nawierzchni
szutrowej podwórzy, dosypaniu i utwardzeniu kamieniem terenu remontowanego. W wyniku
naprawy podwórzy zaplanowany cel został spełniony. Jedynie poprawienie nawierzchni
podwórka przy ulicy Byczyńskiej l nie do końca przyniosło oczekiwany efekt. Aby zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie podwórka należy w tym przypadku zainstalować instalację
odprowadzającą wody opadowe, a następnie utwardzić powierzchnię kostką betonową.
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