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Burmistrz Miasta i Gminy

Ogrodzieniec

Zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506)
przekazu4q w zalqczeniu pisemne interpelacje i wnioski zlo2one na sesji Rady Miejskiej
w Ogrodziehcu w dniu I sierpnia 2019 roku pvez Radnych:

1. ZbigniewFabiahczyk- interpelacja

. w sprawie przej6cia dla pieszych ul. Czgstochowska w Gieble .

2. Wanda Bednarz - interPelacja

llona Guzik i Bozena Bednarz - interpelacja

. w sprawie Scie2ki pieszo-rowerowej na Krqpg

Przewodniczqca Rady Mieiskiej

Malgonata Janoska
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Fabiancryk Zbigniew

ul. Czgstochowska 30

42440 Giebto

1e1.663776305

Gieblo, dnia 08.08.2019r.

fnterpelacja
Dotyczy wytyczenia przej56 dla pieszych na ulicy Czgstochowskiej w Gieble.

W zwiqzku zlicnrymi zgloszeniami ze strony mieszkafc6w o wytyczene przejSi dla

pieszych na ulicy Czgstochowskiej (prrv pmystankach/skrzyipwaniu/koSoiele), wnoszg o

rozpairzente sprawy i wdroZenie rozwiqzaidla dobra og6tu spolecznego.
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oR,0003.1 5.1.2019t4 Ogrodzieniec, dnia 26.08,2019 r.

Sz. P Malgonata Janoska

Pnewodniczqca Rady Miejskiej w
Ogrodziehcu

W odpowiedzi na Ao2onq interpelacjg przez radnego Zbigniewa Fabiahczyka w
przedmiocie pzejScia dla pieszych na ulicy Czgstochowskiej w Gieble nadmieniam co
nastgpuje:

Droga wskazana w interpelacji pozostaje w zarzqdzie Powiatowego Zarzqdu Drog w
Zawierciu. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieicu skierowal do organu wla6ciwego
w tej sprawie tj. do Powiatowego Zarzqdu Drog w Zawierciu pismo w niniejszej sprawie
zgodnie z tre5ciq interpelacji. O podjgtych dzialaniach zostanie poinformowany
Wnioskodawca oraz Zaklad Gospodarki Komunalnej w Ogrodziericu.

Otrzymujq:

1. Adresat x 2
2. ala
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1. Stan faktyczny stanowiqcy kontekst zlo2onej interpelacji/wniosku,

ehq

Data udzielenia odpowiedzi i nr pisma

i zapytania do w6rta.
. lnteryelacia powinna zawierad kfttkie pzedstawienie. stanu
nia.
iny, a tak2e w celu uzyskania informacii o konkrctnym stanie

\trIi,:f :';!i!#,:f f#;!:,!iX';'Y",:'#;,YW'!;,*:I'I:1"
otzymanla lnteryelacJi lub zapytania.
7,irc56 tnterpelac! t zapytah oraz udzlelonych odpowledzi podawana jest do publiczneJ wiadomoScl popzez nlezv,tlocznq

publikacjg w Biuletynie lnlormacii Publiczneiina stronio lntemetoweJ gminy'



Ogrodzieniec, dnia 26.08.2019 r.

Sz. P Malg orzata Janoska
Przewodni czqca Rady Miej skiej w
Oerodziefcu

W o dp owie dzi na zlo honq interpel acj g przez r adnq, Wand g B e dnar z w przedmio cie
realizowanychzadah z funduszu soleckiego nadmieniam co nastgpuje:

W ramach funduszu'soleckiego na rok 2019 mieszkafrcy Ryczowa w 2018 roku
zglosili do realizacji nastgpuj4ce zadania:

Podczas zebraria wiejskiego, kl6re odbylo sig w dniu 21 marca 2019 roku,
mieszkaricy podjgli uchwalg w sprawie zmiany listy przedsigwzigd I zadaft w ramach
funduszu soleckiego na 2019 rok. Sohys zloiryl do Urzgdu Miasta i Gminy Ogrodzieniec
stosowny wniosek w przedmiotowej sprawie. Zmiany dolyczyly zmiarty nazw zadafi,
kwot przeznaczonych na ich realizacjg oraz klasyfikacji budZetowej i przedstawiaty sig

nastgpuj4co:

Dokor1czenie budowy ul. Kor1cowej w Ryczowie - szacowany koszt okolo 30 000100 zl
Remont pomieszczenia w remizie (siedziba KG\A - szacowany koszt okolo 5 000100 zl
Pozostale zapisy dotyczqce przedsiEwziEcia: Zakup material1w plastycznych oraz akcesorifw
na zajgcia z Fundacjq Stara Szkola - szacowany koszt okoto 713,50 ApozostaLy bez zrnian.
N-qcznakwota nazadaria dla sotrectwa Rycz6w wynosi: 35 713,50 zL.

Ww zmiany zostaLy zatvrierdzone Uchwalq Nr VnI/68/2019 Rady Miejskiej
w Ogrodziericu z dnia 9 kwietnia 2079 r. w sprawie: zmian w budiecie Gminy Ogrodzieniec
na 2019 r. oraz Zarzqdzeniem Nr 99/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia
10 kwietnia 2019 roku w sprawie: zmiqn w planie finansowym dochodfw i wydatkdw budzetu
Gminy Ogrodzieniec na 2019 r. Zadanie pn. Dokoriczenie budowy ul. Koricowej w Ryczowie

Fundusz solecki 2019

dzial rozdzial paragraf

Rvcz6w

nazrr 
^ 

zadania / przedsigwzigcia t<wota [z{

600 60016 4270
Remont dr6g gminnych
(ul. Pag6rkowa i dokoriczenie ulicy
Koricowei)

33 000,00

754 7s412 4270
Remont pomieszczenia w rcmizie
(siedziba KGW-)

2 000,00

92r 92195 42t0
Zaktp materi al6w pl astycznych
oraz akcesori6w na zajEcia
z Fundacia Stara Szkola

713,50



Fundusz solecki 2019

dzirl rozdzirl paragraf

Rvcz6w

naztv 
^ 

zadania / przedsigwzigcia lrwota [zl]

600 60016 6050
Dokorflczenie budowy ul.
Korflcowei w Rvczowie

30 000,00

754 75412 4270
Remont pomieszczenia w remizie
(siedzibaKGW) 5 000,00

921 92195 4210
Zakup materi al6w pl asty cznych
oraz akcesori6w na zajgcia
zFundacia Stara Szkola

713,50

wlw zarzqdzeniem przekazane zostalo z Referatu Spraw Spolecmych do realizacji przez
Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego.

W lipcu 2019 roku zreaLizowano zadanie Zakup materialfw plastycznych oraz
akcesorifw na zajgcia z Fundacjq Stara Szkola na kwotg 707,66 zt. Zakupiono kreping
inofrczki.

W ramach zadania Remont pomieszczenia w remizie (siedziba KGW) w lipcu 2019
roku wykonano kosztorys ofertory oruz przedmin rob6t na kwotg 430,50 zl oraz wybrano
wykonawcg i podpisano umowg narcalizacjg zadaniana kwotg 4 568,00 zl.

W ramach zadanta Dokoriczenie budowy ul. Koricowej w Ryczowie przeprowadzono
zapytanie ofertowe, wybrano oferenta, kt6ry zgNositr swoj4 ofertg. W toku podpisywania
umowy oferent odm6wil jej podpisania. Gmina podjgla kolejne kroki i rozmowy
w poszukiwaniu potencj alnego wykonawcy dokumentacji.

Otrzym$q:
1. Adresat x 2
2. ala



Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

WNIOSEK/ INTERPELACJA

1 . Stan faktyczny sta nowiqcy kontekst zlo2onel interpelacji/wn iosku ;

2. Wobec powyzszego skladam zapytanie / wniosek w nastqpujqcym zakresie

Data udzielenia odpowiedzi i nr pisma

zapytania do w6fa.
teryetacia powinna zawieraC kr6tkie pned$tawienie stanu

nia.
miny, a tak2e w celu uzyskania informacii o konkrctnym stanie

cego rady, kt6ry pzekazuie ie niezwtocznie w6itowi. W6it, lub
wiedzi na pismie nie p6tniei ni2 w terminle 14 dni od dnia

odawana jest do publlczneJ wiadomo$cl popzez nlezwlocznq
'gminy,



Ogrodzieniec, dnia 26.08.2019 r.

Sz. P Malgorzata Janoska

Pzewodniczqca Rady Miejskiej w
Ogrodziencu

W odpowiedzi na zlo2onq interpelacjg przez radnq Wandg Bednaz w przedmiocie
umieszczenia pytah radnych i odpowiedzi Burmistz w Gazecie Ogrodzienieckiej
nadmieniam co nastqpuje:

lnstytucja interpelacji i zapylafi radnych zostala uregulowana ptzez ustawodawcq w arl.24
ust. 3 - 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (tj. D2.U.22019 r. poz.
506 z po2n. zm.; dalej tez: ,,ustawa o samorzqdzie gminnym").

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o samorzqdzie gminnym, tre56 interpelacji i zapytan oraz
udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomoSci poprzez niezwlocznq
publikacjg w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy, oraz w inny
sposob zwyczalowo przyjqty. Zatem ustawodawca jednoznacznie wskazal, 2e tre5c
interpelacji i zapytan oraz udzielonych odpowiedzi jest podawana do publicznej wiadomo6ci
natrzy ro2ne sposoby:

1) w BlP,

2) na stronie internetowej gminy,

3) w inny spos6b zwyczajowo pzyjgty na obszaze gminy.

W Swietle powyZszego brak jest podstaw prawnych do podawania do publicznej
wiadomo6ci treSci interpelacji i zapytari orcz udzielonych odpowiedzi w Gazecie
Ogrodzienieckiej,

rYliNY

Otrzymujq:

1. Adresat x 2
2. ala
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Ogrodzieniec, 08.08.201 9 r.

ILONA GUZIK; BOZENA BEDNARZ

Narwisko i imig radnego lub grupy radnych

INTERPELACJA / WNIOSEK

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z a p o 3 r e dni c tw em P r z ew o dni c z q c ej Rady Mi ej s ki ej
w Ogrodziericu

1.Stan faktyczny stanowi4cy kontekst zNolonej interpelacji / wniosku:

Scieika pieszo - rowerovya na Krgpg.

2.Wobec powylszego skladam interpelacjg / wniosek w zakresie:

W imieniu mieszkarfic6w, zwracamy sig z pro5b4 o -rowerowej na
Krgpg.Poprawila by ona bezpieczerflstwo dzieci i doroslych poruszaj4cych sig na rowerach,
hulajnogach oraz os6b spaceruj4cych, w szczeg6lnosci matek zwilzkami.

Data udzielenia odpowiedzi:

Interpelacja - zapytanie w sprawach o zasadniczym charakterze i odnosz4cych sig do problem6w wsp6lnoty
samorz4dowej. Wyst4pienie radnego skierowane pod adresem organu wykonawczego gminy za poSrednictwem
przewodnicz1cego rady, domagaj4ce sig publicznego zajgcia stanowiska w sprawie wskazanej w interpelacji.
Jest instrumentem kontroli nad dzialalnoSci4 Burmistrza. Stwarza kazdemu radnemu prawo zwracania sig do
organu wykonawczego z zapylaniami w kazdej sprawie, prawo Z4dania odpowiedzi i prawo wyci4gania z nich
wniosk6w.

Wniosek - proSba o podjgcie dzialafi, wykonanie okreSlonej czlmnoSci, moima wnioskowa6 o udzielenie
odpowiedzi na zapy4anie (czasem wskazanie sugerowaneg o r ozwiqzanial.
W ramach interpelacji i wniosk6w radni mog4 przedstawiad zgLaszane przez mieszkaric6w gminy postulaty.
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Ogrodzieniec, dnia 26.08.2019 r.

Sz. P Mdgozata Janoska

Przewodniczqca Rady Miejskiej w
Ogrodziehcu

W odpowiedzi na zlo2onq interpelacjq ptzez radnych llong Guzik i Bozenq Bednarz w
przedmiocie Scie2ki pieszo - rowerowej na Krepg nadmieniam co nastgpuje:

Droga prowadzqca do wskazanq w interpelacji lokalizacji pozostaje w zazqdzie
Powiatowego Zazqdu Dr6g w Zawierciu. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieficu
skierowal do organu wla6ciwego w tej sprawie tj. do Powiatowego Zazqdu Dr6g w Zawierciu
pismo w niniejszej sprawie zgodnie z tre6ciq interpelacji. O podjqtych dzialaniach zostanie
poinformowany Wnioskodawca orazZaklad Gospodarki Komunalnej w Ogrodziehcu.

Otrzymujq:

1. Adresat x 2
2. ala


