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Imię i nazwisko zgłaszającego radnego:

Wójt Gminy Skąpe
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Gminy
w Skąpem
Treść interpelacji/zapytania1 (krótkie przedstawienie stanu faktycznego i pytania):
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Wyciąg z art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
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Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie
przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Cibórz, 25 września 2020r.

Sz.P. Zbigniew Szumski

Starosta Świebodziński
Sz. P. Zbigniew Woch
Wójt Gminy Skąpe

W związku z opracowywaniem przez Gminę Skąpe listy proponowanych dróg powiatowych i gminnych
przeznaczonych do pilnych napraw, Mieszkańcy miejscowości Cibórz i jednocześnie uczestnicy drogi powiatowej,
wnioskujemy o przebudowę drogi powiatowej Skąpe - Cibórz z wykonaniem ścieżki rowerowo-pieszej.
Obecnie droga znajduje się w stanie fatalnym zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników. Bieżące naprawy
cząstkowe w żaden sposób nie poprawiają bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Użytkownikami drogi są nie tylko mieszkańcy Ciborza, ale również mieszkańcy miejscowości: Międzylesia, Podłej
Góry czy Zawisza oraz osoby spoza naszej Gminy czy Powiatu. Podkreślenia wymaga również fakt, iż droga ta
prowadzi również do Szpitala, z której korzystają pracownicy, karetki, dostawcy czy osoby odwiedzające
pensjonariuszy Szpitala.

Ponadto z uzyskanych informacji wynika, że Powiat Świebodzin zwrócił uwagę na dość wysoką wypadkowość na
w/w odcinku i z też z tego powodu planuje przeprowadzić przebudowę skrzyżowania dróg Skąpe - Rokitnica Cibórz.
Zdaniem użytkowników podmiotowej drogi, należy inwestycję traktować jako zadanie priorytetowe w zakresie
remontu dróg na terenie Gminy Skąpe.

Droga bardzo często użytkowana jest przez rowerzystów, który dojeżdżają do pracy, do urzędu Gminy, apteki czy
sklepów i z uwagi na bezpieczeństwo ich wnioskujemy jak na wstępie. Zadanie to można wykonywać etapowo w
ramach możliwości finansowych Powiatu oraz wsparcia inwestycji z budżetu Gminy Skąpe. Mieszkańcy gotowi są
wesprzeć to zadanie w ramach funduszu sołeckiego.

Należy też zwrócić uwagę, że można pozyskać środki zewnętrzne na wykonanie ścieżki rowerowo-pieszej, jako
drogi dojazdowe do dużego zakładu pracy, jakim jest Szpital.
Mając na uwadze powyższe bardzo prosimy o podjęcie wszelkich starań by poprawić komfort i bezpieczeństwo
korzystania z drogi powiatowej na trasie Skąpe - Cibórz.

Z poważaniem,

Radni

Do wiadomości:
1/Powiat Świebodzin
2/ Gmina Skąpe

/ Rada Sołecka miejscowości Cibórz

