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Podstawa Prawna: 
1) Statut Gminy Leoncin rozdzial. V/7/68 
2) Ust. o Samorzdzie Gminnym rozdzial 3/23/1 
3) Ust. o Samorzqdzie Terytorialnym rozdz. 6/52/1 

Zalzcznik: 
1) Petycja mieszkañcOw Gminy Leoncin 
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Jnterpelacja w sprawie uwzg!çdnienia w budzecie na 2016 rok, oraz w 
Dlugoletniej Prognozie Finansowej inwestycji dot. Budowy ul. Szkolnej w Leoncinie. 

W zwhzku z licznymi zapytaniami mieszkañcOw gminy Leoncin, korzystajcych z 
obiektOw szkolnych w Leoncinie, oraz biblioteki i hali sportowej (centrum kulturalno-
owiatowe gminy Leoncin), oraz listy mieszkañców popierajqcych budowç iii. Szkolnej, jako 
radna z terenu, na którym znajduj sic w/wymienione obiekty, zostalam upowazniona przez 
mieszkañcOw do zloenia powy2szej interpelacji. 

Uzasadnienie: 
Obecnie istnieje tylko jedna droga dojazdowa (ul. Singera) do szkól, przedszkoli, hali 
sportowej, boiska ,,Orlik", oraz biblioteki w Leoncinie. Korzystajq z niej piesi, rowerzyci, 
zmotoryzowani, oraz autobusy szkolne. Ka2dego dnia istnieje nowe zagroenie wypadku, 
potncenia, czy kolizji. Nadmienie, ze kolizje na ul. Singera mialy jut miejsce, na szczçcie 
obylo sic bez ofiar. 
Ponadto, w przypadku nieprzewidzianej sytuacji zwizanej z poarem, czy wypadkiem 
istnieje ograniczenie bezpiecznego dojazdu do w/wymienionych miejsc u.ytecznoci 
publicznej. 
Wobec tego w pelni popieram petycjc mieszkañców gminy Leoncin o niezwfoczn4 inwestycjç 
dot. ulicy Szkolnej, biorc pod uwagç przede wszystkim zapewnienie BEZPIECZENSTWA 
mieszkañcom naszej gminy. 
Nadmieniç, ze sprawç t, poruszalamju2 we wrzeniu 2015 roku na Sesji Rady Gminy, gdzie 
przychylil sic Pan pozytywnie, oraz zadeklarowal, ze w najgorszym wypadku budowa ul. 
Szkolnej, bçdzie realizowana w cigu najbli2szych dwóch lat. Otrzymujzc natomiast Pro j ekt 
Bud2etu na 2016 rok, jak i Dlugoletni4 Prognozç Finansow, the stwierdzilam zawartej w 
nich w/wymienionej inwestycji. 
Liczç na zrozumienie oczekiwañ mieszkañców gminy Leoncin. 

Do wiadomoci: 
-Wójt gminy Leoncin 
-Radni gminy Leoncin 
-Soltysi gminy Leoncin 
-Mieszkancy gminy Katarzyna OsrnOlska 
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