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INTERPELACJA 
Dotyczy: Dokonczenie dokumentacji na ulic^ Przemyslow^ przyJQt^ 
do realizacji w Koninskim Budzecie Obywatelskim w roku 2014. 

Panie Prezydencie. Jako radny miasta Konina VI kadencji wieiokrotnie 
wnioskowalem i prosiiem o wprowadzenie i wykonanie zadania 
,,Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudow^ ulicy 
Przemyslowej od ulicy Matejki wraz ze Sciezk^ rowerowq do P t̂nowâ ' 
w celu rozpoczQcia przebudowy tej strategicznej drogi a jednoczesnie 
znajdujztcej si^ w katastrofalnym stanie techmcznym. 

W roku 2014 zlozylem wniosek, w pierwszej edycji do Koninskiego Budzetu 
Obywatelskiego w zwi^zku z wyzej wymienionym zadaniem (kwota 
zarezerwowam 400 tysiqcy ziotych), Wniosek ten, otrzymal II liczb^ g}os6w we 
wnioskach duzych. Na sesji Rady Miasta Konina w dniu 21.01.2015 roku, zapis 
zadania zostai zmieniony na „Dokunientacja projektowo-kosztorysowa na 
przebudowy ulicy Przemyslowej od skrzyzowania z ulic^ Jana Matejki do 
skrzyzowania z planowanq drog^ DK 25 w Mali^cu wraz ze §ciezk^ 
rowerow^ (KBO)". Niestety i to zadanie nie zostalo do koAca wykonane 
zgodnie z zapisem a koszt tego zadania, na wykonanie dokumentacji po ztozeniu 
ofert i wytonieniu wykonawcy to kwota 210.699 ziotych. 

Szanowny Panie Prezydencie w zwi^zku z niedotrzymaniem ustalen 
stownych, jak rownie^ zapisow w uchwatach rady miasta Konina, wyra^am 
dezaprobat? do takich dzialan. W z w i ^ u z zarezerwowan^ kwot^ ^rodk6w 
finansowych, kt6ra zostala przeznaczona w K B O {400.000 zf) na peine zadanie 
a kwot^ kt6ra zostala wydatkowana i zadanie jeszcze dodatkowo skr6cono, 
mimo widocznych oraz jednoznacznych zapisow, wnioskujy o dokonczenie 
powyzszego zadania na wykonanie petnej dokumentacji, tak jak pierwotnie 
bylo to w zadaniu KBO z 2014 roku. 

Priorytetem jest odcinek od ulicy Gospodarczej-Brunatnej w Malincu do 
planowanego wl^czenia nowego przebiegu drogi krajowej DBC25 (od 200 do 300 



metrow za ostatni hudynek po prawej stronie w Malihcu w kierunku pobiocnym) 
zgodnie z zapisami. 

Panie Prezydencie, analizuj^c odpowiedz z dnia 09.02.2016 roku, cytuj? 
,fila pozostaiego odcinka ulicy Przemyslowej, o dhgosci 400 m, od 
skrzyzowania z ulicq Brunatnq do planowanego nowego przebiegu drogi 
krajowej nr 25 w Malihcu, zaplanowano wykonanie remontu istniejqcych 
elementdwpasa drogowego (w tym m.in. ciqgupieszo-rowerowego), Wykonanie 
remontu nie wymaga opracowania peinej dokumentacji projektowej, a jedynie 
przygotowania materiaiow do zgloszenia zamiaru wykonania robot 
budowlanych, a ponadto umozliwi wystqpienie o dofinansowanie ze srodkow 
rezerwy subwencji ogolnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 
przyznawanej miastom na prawach powiatu na remonty drog krajowych i 
wojew6dzkicK\ 

W z w i ^ u z powyzszym prosz? i wnioskuj^ Panie Prezydencie o wykonanie 
tego zadania jak wyzej, za srodki pozostale z kwoty (400.000 zf) to jest 189.301 
ziotych. 

Cytuj^c odpowiedz powyi^ej, zastanawiam si^, dlaczego, mimo takich 
mozliwo^ci i bez konieczno^ci wykonania pelnej dokumentacji, (jezeli jest to 
mozliwe na pozostafym odcinku do ronda w Pqtnowie) Pan Prezydent nigdy nie 
probowai, nawet przekonad pozostalych radnych o wprowadzenie i wykonanie 
powyzszego zadania w caio^ci, ewentualnie etapami i przeprowadzenie remontu 
do ronda w Pqtnowie, o co zabiegam od wielu lat. Byloby to z korzy^ci^ dla 
mieszkaAc6w miasta Konina przemieszczaj^cych si^ samochodami, jak r6wniez 
coraz Hczniej rowerami, oraz zmienila przede wszystkim wizenmek miasta, 
wjezdzaj^c do Konina od potnocnych granic miasta. 

Szanowny Panie Prezydencie, pragn? nadmieniC, iz to Prezydent miasta na 
prawach powiatu jest odpowiedzialny za drogi krajowe w granicach 
administracyjnych miasta. 

Do wiadomosci: 
Przewodnicẑ cy Rady Miasta Konina 
Radni Miasta Konina 


