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LACJA Do STÁROSTY BUSKIEGO
w Busku-Zdrojuł, Pľ7g11l0 d n 1czq cego R a dy Polyi ut tl

Radny PowiĺlÍu B uskiego
Stanisław Lolo

Przedmiot, temaĺ Í nteľpel acj i :

01.02.2019 r.

Data zlożenia i nlerpeIacji

'W zwiqzktl z niedopcłnicnicnr swoich obowiązków pľzez Staľostę Buskiego okľeŚlolrych w
Art.2l pkt l2 Ustawy o satrroľządzic powiatowyl1l'l dnia 5 czcľwca l998 ľ. któľa stanorviżc cyt.

,,.,,Sturostĺt,ltlh osoba pľzez niego w),ztruczolra, jest zobołviĺ\załtĺl udzielić odpowiedzi na pÍśmie
nie pĺíźniej niż w íerłninie l4 dni od dnio otrxymania inÍerpelĺlcji lub zapytűniĺ."

I)onawiam swo.ją Inteľpelac.ję clatowaną l złożoną w Starostwie w dniu l l .0l .20l9 r

O7.nacł,ol7ą nrl4l20l9 clotyczącą zabtldowy kľótkiego oclcinka ľctwu clroclnikieni w baľclzĺl
rriebezpiec7,nyn1lniejscu drogi powiatowe.i Nľ' 0145 'f w Niegosławicaclr gnr. PacanÓw - na którą
ponrimo ustawowego obowiązku nie uclzielił I'an piscmnc.i odpowieclzi ani nrllie , ani
nrieszkaliconr' gdyŻ odpĺlwiedzi nię nra rĺiwrrież na BIP Staľostwa Powiatowego w Busku-Zdľo.iu.

U zasod n ie n ie i nte ľpe l acj i :
W związktl z Íäkteltl że Pan Staľosta wľaz z pozostalymi członkamĺ Zarządu jako

wlaściciele tej drogi posiadacie wĺedzę źľódlową bczpośľcdnio ze swoich dokumentórv
znaiduiacvch się rv Staľostwie . a jeden z Czlonków Zaľząĺlu od kilkudziesięciu lat
zamieszkujc pľz'y tej ĺlľoĺlzc . więc wiecie że : na odcirrktt pľopollowanej budowy chodnika w
w/w tcľgnie zabuclclwallylll w Niegosławicach szerokość pasa dľogorvĺ:gĺl rvynosi l0 m', cĺl
utr-loŻliwia zttľówIro zabtrclowę ľowtl pľZeZ br"rĺlowę l'la ninr choclnika.iak i ewelrtualne clclkonanie
wszel kich wyI1laganych pľawĺ:ll-l i kolliecznyoh pĺlszeľz.eli .i czdni,

Pĺlsiaĺla Pan wraz z ZarząĺIem ľórvnicż wieĺlzę o wchodzącym obccnie 80nl' rządowynl
doÍinansorvaniu takich inwesĘcji któľc nltr|ą lra ĺ:clu ,'likwidaĺ;ję llric.isc llicbcz,piecznych lra

dľogaclr lĺlkalnych'' - infbľtnowała Palistwa o tynr Pani Wojewoda z Maľszałkicnr Wo.iewodzÍwa
Świętokľzyskie go.

Poclkľeślić też'należ'y Żc lnťl.i lł'lriosek o wykcltralrie ilrwestycji iwpľĺlwĺtclzcnie, zltlially do
buclżetu spełlria wszelkie wynlogi ĺ'oľlrlalnc. nic wynraga cloclatkowyclr zgciĺĺ innych właścicieli
sąsicdlliclr posesji ani clľ(lg , nltlże ĺltľzymać 80% cloĺlnaľlsowalric ľząclclwego, a pIZł_
rvspółfinansĺlwaniu glniny koszt Starostwa może rvynieść jedynie l0 7o rvaľtoścĺ calcj
inwestycji , i Pan z'Ĺarz,ądeln ()ra?, waszą większoŚoią głosów z PSL nracie clecydujący głos w
kwcstii odľzttcania lub pľzyjęcia pľopozycji inwestycyjnych spoza swojego gľona.iak i o
zmianach w buclżecie Powiatu Buskiegcl.

W związkrl'l, pĺ>wyŻ's'zytl] wlloszę o: nrerytcll'yc7'ne ľĺlzptlznanic ltltcrpclac.ji z cln. l l .0l .20l 9 ľ. i

ZĹtwĹlľteg() w nici wtliĺrsktt oľaz o trclziclcnic oclpclwieclzi stosĺlwllic clo olrowiązku Staľost1'

wynikająĺ:ego z w/w lJstawy.

' / '1,'u L/Z poważaniem: Radny Powiatu Buskiego Stanisław Lolo ...,:,(.{.:.ł.:ł,

"tLffi
IV" INTERT

za llĺlśreĺlnÍctfe

,'i jc'ł1.,

h 1lc,łu


