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Radni Gminy Obrowo z klubu „Kurs na Obrowo”: Artur Kanarek,
Tymon Kokot, Marcin Lewandowski (Obrowo), Marcin Lewandowski
(Kawęczyn), Jarosław Socha, Bartosz Zduński
Szanowni Panowie Radni,
W odpowiedzi na interpelację z dnia 7 lutego roku (wpływ do urzędu w dniu 8 lutego br.) wyjaśniam,
co następuje.
Dziękuję za złożony dokument. W Urzędzie Gminy Obrowo posiadamy analizy dotyczące remontów
gminnych dróg, które w znacznym stopniu pokrywają się z głosami mieszkańców przywoływanych
w Panów interpelacji. Nasze analizy są jednak szersze niż Panów wykaz: uwzględniają także inne gminne
drogi, wykonanie oświetlenia wzdłuż części z nich oraz przede wszystkim zawierają wyliczenia cenowe,
które Panowie kompletnie pominęli.
Według naszych analiz łączna długość dróg, o których Panowie piszą, wynosi 40 km (39 690 m), co daje
160 000 m2 (158 760 m2) . Koszt ich budowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą to ok. 35 mln złotych.
W swojej interpelacji pominęli Panowie także najistotniejszą sprawę, jaką jest zapewnienie środków
na budowę tych dróg.
Nie wątpię, że Panowie wiedzą dokładnie, z jakich wydatków składa się budżet gminy Obrowo na 2022 rok
oraz jakie przedsięwzięcia zaplanowaliśmy w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2035.
Aby wybudować drogi, o których Panowie piszą, trzeba zrezygnować z innych wydatków. W swoim piśmie
pominęli Panowie odpowiedź na pytanie, co chcą mieszkańcom – mówiąc prosto – zabrać,
aby wybudować drogi.
Odpowiedzialne zarządzanie finansami samorządowymi to realizowanie nie tylko budowy dróg.
W budżecie gminy Obrowo zapewniamy pieniądze na realizowanie wszystkich wymaganych prawem
zadań. Aby dodatkowo budować drogi na większą skalę, niż pozwalają na to ramy budżetu, prowadzimy
w urzędzie stały monitoring źródeł zewnętrznych, z których moglibyśmy pozyskać środki na inwestycje
drogowe. W ostatnim czasie aplikowaliśmy do rządowego programu Polski Ład o 30 mln zł na budowę
gminnych dróg. Nie otrzymaliśmy tych pieniędzy, ale nadal stale szukamy możliwości dofinansowania
zadań. Jak wspomniałem, Panowie całkowicie pominęli w swojej interpelacji tę kwestię. Nie napisali
Panowie nic o tym, skąd wziąć pieniądze na budowy dróg, które wymieniają w piśmie. Z tego powodu
uważam tę interpelację za pustosłowie.
Uważam ponadto, że jest ona również szkodliwa dla mieszkańców. Mami ich obietnicą, która nie ma
żadnego pokrycia w planach finansowych. Jeśli autentycznie zależy Panom na budowie dróg, proszę
o jasne, publiczne wskazanie, które z gminnych dróg zrealizowaliby Panowie z funduszy zaplanowanych
na ten cel w 2022 roku. Przekażę tę informację mieszkańcom i pozostałym radnym, podkreślając, że
zdaniem Panów budowa innych dróg wymienionych w nin. interpelacji nie jest w tym roku ważna.
Z poważaniem

