Radni z Komisji Budżetowej w terenie
W środę, 19 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy
Wielgomłyny. Radni zajęli sprawami dotyczącymi dwóch spraw zgłaszanych przez
mieszkańców gminy.
Jedną z nich jest pismo mieszkańców
miejscowości Wólka Włościańska, którzy zgłosili fakt prac
niwelacyjnych na jednej z działek w środku wsi. Według
mieszkańców prace niwelacyjne polegające na likwidacji
nasypu przed drogą gminna spowoduje zalewanie wodami
deszczowymi gospodarstw położonych po drugiej stronie
drogi.
Komisja w pełnym składzie udała się do Wólki
Włościańskiej, gdzie spotkała się z liczną grupą
mieszkańców, którzy wyłuszczyli swoje racje a także
pokazali wynik pierwszych prac ziemnych , już
dokonanych na jednej z działek. Okazało się, że działkę
stanowiąca „klin” pomiędzy drogą we wsi Wólka
Włościańska a drogą biegnącą do Grabowią, kupił
miejscowy przedsiębiorca i rozpoczął na niej prace
ziemne.

Drugą sprawą, która wymagała oceny sytuacji na
gruncie była sprawa drogi do wsi Grabowie biegnącą od
Zawodzia. Sprawa tej drogi została zgłoszona przez
przedsiębiorcę mającego w tym rejonie kopalnie piaskowca.
Według jego relacji droga ta jest nieprzejezdna, za wąska oraz
nie jest odśnieżana w okresie zimy.
Zanim radni z Komisji Budżetowej udali się w teren
wójt Bogdan Witaszczyk szeroko poinformował ich o stanie
prace związanych z tą drogą. Okazało się że już w 2010 roku
wykonano dokumentację dotyczącą remontu tej drogi gminnej
oraz wykonano kosztorys. Kosztorys całkowitego remontu
drogi wraz z jej poszerzeniem i położeniem nawierzchni
asfaltowej wyniósł około 500.000 zł. Ponieważ gmina planuje
remonty dróg na kilka lat do przodu a droga ta nie była dotąd
ujęta w tych planach jej remont można będzie zaplanować
dopiero na rok 2016.
Radni w szerokiej dyskusji stwierdzili, że droga ta
właściwie prowadzi tylko do dwóch gospodarstw i ponieważ
jest przejezdna i według słów kierownika Zakładu
Komunalnego Sławomira Jędrzejczyka sukcesywnie
odśnieżana w czasie zimy, nie ma na razie powodu by
zmieniać budżet gminy i kosztem zabrania pieniędzy z innych
inwestycji remontować tą drogę. Z drugiej strony podnosili
fakt iż droga ta jest systematycznie niszczona przez
wielotonowe ciężarówki wożące piaskowiec z kopalni
przedsiębiorcy, który zgłaszał ten problem.

Po zbadaniu sprawy na miejscu i szerokiej dyskusji
z mieszkańcami wójt Bogdan Witaszczyk stwierdził iż
gmina wyślę odpowiednie pismo do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radomsku celem
wyjaśnienia sytuacji prawnej oraz spowodowania by
wszelkie prace odbywały się z poszanowaniem prawa
budowlanego i wodnego.

Radni udali się na drogę do Grabowia i bez trudu
samochodami osobowymi dotarli prawie do jej samego końca.
Na gruncie ocenili jej stan uznając go za zadawalający
stwierdzając jednak iż istnieje konieczność ponownego
ustalenia przez geodetę jej przebiegu, gdyż według ich oceny
droga powinna być szersza oraz na niektórych odcinka
powinna przebiegać innym śladem.

