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URZĄD MIEJSKI W KLUCZBORKU
GMINA KLUCZBORK

Wydział Gospodarki Miejskiej
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R̂ada Miejska w Kluczborku

dot. BR.0003.47.2022.BM

Fundusz sołecki miejscowości Barkowiec na 2021 rok przewidywał zadanie polegające na
przebudowie skrzyżowania ul. Lipowej z droga powiatową. Na ten cel Sołectwo Borkowice
przeznaczyło kwotę 30tys. zł. Całość zadania w 2021 r. była wyceniona na kwotę 107tys. zł. Brakujące
na ten cel ponad 70tys. miała pokryć Gmina Kluczbork. Realizacja zadania nie była możliwa z uwagi na
konieczność przeprowadzenia w pierwszej kolejności przebudowy kolektora kanalizacji deszczowej
w drodze powiatowej. Przebudowa kolektora została szacunkowo wyceniona na kwotę ponad 400 tyś.
zł. Powiat Kluczborki nie jest w stanie wykonać przebudowy w najbliższym czasie.

Informacja o przeznaczeniu w/w kwoty zamiennie na naprawy dróg w miejscowości Borkowice
nie została przekazana do Wydziału Gospodarki Miejskiej. Jednakże Gmina Kluczbork w 2021r.
przeprowadzała remont cząstkowy masą bitumiczną dróg na terenie miejscowości Borkowice (m.in. ul.
Lipowej).

Zgodnie z harmonogramem wykonawcy wykonującego remont cząstkowy dróg masą
bitumiczną w 2022r., prace w Borkowicach miały być przeprowadzone w październiku. Ponadto
w miejscowości ma być wykonana nakładka na drodze do kościoła (na zadanie fundusz sołecki
przeznaczył 30tys.). Z uwagi na konieczność uzupełnienia ubytków na większą głębokość
w miejscowościach wcześniej rozpoczętych, pula przeznaczona na remonty cząstkowe została
wykorzystana przed przystąpieniem do prac w Borkowicach. Gmina Kluczbork nie mogła zwiększyć puli
na prace remontowe z uwagi na zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Natomiast wykonanie
nakładki na drodze do kościoła nastąpi do 15 listopada 2022r. zgodnie z deklaracją Wykonawcy.

Sołtysom miejscowości, w których w tym roku prace zaplanowane nie zostały wykonane,
została udzielona informacja, że w przyszłorocznych remontach cząstkowych miejscowości pominięte
zostaną uwzględnione w pierwszej kolejności.

Z uwagi na zachowanie cen na rynku i ich znaczny wzrost w stosunku do cen sprzed roku,
niezwykle trudne jest zaplanowanie budżetu, który spełni oczekiwania wszystkich mieszkańców
i pokryje wszystkie potrzeby.

Otrzymuje:
l. Biuro Rady Miejskiej w Kluczborku

Do wiadomości:
l. Burmistrz Miasta Kluczborka

iału
Gospodar^Miejskiej

mgr inż. Nind Pieńkowska

2. a/a
.ft

:;:; ':::';s:;.:!B^M^J^ . -^^?
<WlSl;:!- »

s^,
i:,u *

iS^ift
Bi-ai-i;
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