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f7r'/?&C7Interpelacja z dnia 13 sierpnia 2021

Zwracam się z prośbą do Pana Wójta Gminy w Mrcu za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Gminy w 
Mircu dotyczy wyrównania nierówności na drodze dojazdowej do pól nr 767 tj, od drogi wojewódzkiej nr 744 w 
kierunku Osiny Mokra Niwa.
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Osiny dnia 12.08.2021r.

Strycharski Mieczysław 

Radny Rady Gminy w Mircu

Interpelacja

Zwracam się z prośbą do Pana Wójta Gminy w Mircu za 

pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Gminy w Mircu

dotyczył wyrównanie nierówności na drodze dojazdowej do pól nr767 tj, od 

drogi wojewódzkiej nr744 w kierunku Osiny Mokra Niwa .

Z poważaniem

MinRadny Rady Gmi

rskiMieczysła'



* \ • \

-

-*

J



WÓJT GMINY 
MIRZEC

Mirzec, dnia 17.08.2021 r.Znak. ORG.111.0003.265.2021

Pan Mieczysław Strycharski

Radny Rady Gminy w Mircu

sołectwo Osiny

dotyczy: interpelacji z dnia 13 sierpnia 2021 r. w brzmieniu cyt.: „Zwracam się z prośbą do Pana Wójta 

Gminy w Mircu za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Gminy w Mircu dotyczy 

wyrównania nierówności na drodze dojazdowej do pól nr 767 tj. od drogi wojewódzkiej nr 

744 w kierunku Osiny Mokra Niwa."

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 13 sierpnia 2021 r., informuję, iż prace związane z 

punktowym uzupełnieniem ubytków w nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej 

na działce nr ewid. gr. 767 (obręb geodezyjny Osiny) zostało zlecone Wykonawcy z terminem realizacji 

do dnia 30.08.2021 r. Jednocześnie, informuję, iż w ramach przedmiotowego zlecenia Wykonawca 

robót zobowiązany został do uzupełnienia wraz z mechanicznym zagęszczeniem ubytków w 

nawierzchni gruntowo-tłuczniowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na 

działce nr ewid. gr. 328 (obręb geodezyjny Osiny) oraz drodze gminnej nr 347031 T w miejscowości 

Osiny Majorat.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
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