Uchwała Nr XXVIII/229/2017
Rady Gminy Pokój
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie apelu Rady Gminy Pokój
o podjęcie działań w celu przeprowadzenia remontu Dróg Powiatu Namysłowskiego
nr 1348O, 1325O, 1349O, 1132O, 1353O, 1354O, 1150O, 1352O

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) oraz § 21 ust.3 Statutu Gminy Pokój (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012
r. poz. 85, z 2013 r. poz. 1973) Rada Gminy Pokój uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się apel o podjęcie działań w celu przeprowadzenia remontu Dróg Powiatu
Namysłowskiego nr 1348O, 1325O, 1349O, 1132O, 1353O, 1354O, 1150O, 1352O,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania niniejszej uchwały
Zarządowi Powiatu Namysłowskiego oraz Radzie Powiatu Namysłowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pokój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/229/2017
Rady Gminy Pokój
z dnia 30 marca 2017 r.

Apel
Rady Gminy Pokój
w sprawie remontu dróg powiatowych nr 1348O, 1325O, 1349O, 1132O, 1353O, 1354O,
1150O, 1352O
Rada Gminy Pokój, jako organ przedstawicielski mieszkańców gminy Pokój, zwraca
się z apelem do Zarządu Powiatu Namysłowskiego, oraz radnych Rady Powiatu
Namysłowskiego, o podjęcie natychmiastowych działań w celu przeprowadzenia remontu
dróg powiatowych nr 1348O, 1325O, 1349O, 1132O, 1353O, 1354O, 1150O, 1352O,
przebiegających przez teren gminy Pokój. Stan techniczny dróg powiatowych, a zwłaszcza
na odcinku DP 1348O, (od skrzyżowania w miejscowości Lubnów do skrzyżowania w
Domaradzkiej Kuźni), odcinek DP 1150O, (w miejscowości Ładza), odcinek DP 1348 (od
przejazdu kolejowego w miejscowości Pokój do miejscowości Jagienna), odcinek DP 1132O,
(od miejscowości Jagienna poprzez miejscowość Domaradz do miejscowości Fałkowice),
odcinek DP 1132O (od miejscowości Fałkowice do miejscowości Lubnów), odcinek DP
1354O ( do miejscowości Siedlice), odcinek DP 1352O (od miejscowości Krzywa Góra w
kierunku miejscowości Okoły) oraz odcinek DP 1325O i 1348O (od granicy powiatu
namysłowskiego tj. m. Szum do miejscowości Kopalina) jest katastrofalny. Przemieszczanie
się na niektórych jej odcinkach stwarza zagrożenie zdrowia a wręcz życia. Liczba dziur, łat,
uszkodzeń skrajni jezdni przekroczyła dawno stan krytyczny. Żadna inna gmina w powiecie
namysłowskim nie ma tak niebezpiecznych i w tak złym stanie technicznym nawierzchni dróg
powiatowych. Przeznaczenie olbrzymich środków na polepszenie warunków życia jednych
mieszkańców powiatu kosztem bezpieczeństwa mieszkańców innych rejonów, traktowanych
jako peryferyjne, jest mocno niesprawiedliwe.
Poruszanie się po większości z dróg powiatowych na terenie naszej gminy, wiąże się
również z ponoszeniem znacznych, dodatkowych kosztów remontu zawieszeń
samochodowych, a społeczeństwo gminy Pokój nie należy do najzamożniejszych w powiecie.
Każdy dzień niepodjęcia działań w przedmiocie remontu i przebudowy tych dróg, potęguje
zagrożenie wypadkowe.
Zwracamy się więc z apelem do Zarządu Powiatu Namysłowskiego o niezwłoczne
zabezpieczenie środków finansowych na realizację gruntownych remontów tych dróg. Nie
satysfakcjonują nas deklarowane przez Państwo remonty w 2017 roku na odcinku DP 1150O
w miejscowości Ładza i na odcinku DP 1348O (od skrzyżowania w miejscowości Lubnów do
skrzyżowania w Domaradzkiej Kuźni) oraz na odcinku DP 1325O i 1348O (od granicy
powiatu namysłowskiego tj. m. Szum do miejscowości Kopalina). Liczymy na pozostałych
wyżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych, na niezwłoczną naprawę obecnego stanu
nawierzchni.
Zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzkiego jest sprawą priorytetową – jest to
Państwa zadaniem, powinnością i obowiązkiem.

