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Wójt Gminy Lubicz

Wniosek

Zwracam się do Pana Wójta z wnioskiem o zabezpieczenie środków
finansowych i naprawę dachu budynku gminnego w Grabowcu znajdującego się
pod numerem 28. Pragnę nadmienić, iż budynek ten liczy sobie ponad 120 lat i
remontjest niezbędny.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego w wniosku.

W załączniku przesyłam kilka zdjęć tego dachu.

Z wyrazami szacunku

Danuta Wojciechowska
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ORG. 0003 . 1 0.2021

Pani
Danuta Wojciechowska
Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając na Wniosek Pani Radnej z dnia 26.04.2021 r. W sprawie remontu dachu
budynku gminnego W Grabowcu informuję, że aktualnie W budżecie nie ma zabezpieczonych

środków na realizacje tego zadania. Z uwagi na to, że propozycje budżetowe na kolejny rok

składane są W terminie do końca Września roku poprzedzającego, niniejszy Wniosek traktuję

jako zgłoszenie do założeń budżetowych na rok 2022. Podjęcie działań remontowych jeszcze

W ramach tegorocznego budżetu musiałoby odbyć się kosztem realizacji innej inwestycji
przewidzianej dla sołectwa Grabowiec. Jeśli dysponuje Pani Wiedzą o takiej możliwości

proszę o jej wskazanie. Dysponuj ac taką Wiedzą ponownie przeanalizuję możliwość podjęcia

działań W tym zakresie. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że budynek ten W takim stanie

jak obecnie funkcjonuje od Wielu lat. Potwierdzeniem jest ostatnia kontrola stanu

technicznego (sierpień 2019 r.). Jednocześnie budynkowi nie grozi katastrofa budowlana.

Gmina Lubicz nie posiada żadnych informacji Wskazujących na to, że W ciagu ostatnich
miesięcy od ostatniej kontroli sytuacja techniczna budynku miałaby ulec drastycznemu
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pogorszeniu.

Otrzymuj az

1. Adresatka
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy
3. INW
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