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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19 czerwca 2019 r. informuję:
Pytanie 1. Czy planowany jest nabór wniosków na dofinansowanie
fotowoltaicznych

instalacji solarnych lub

na rok 2020?

Odpowiedź:

Urząd

oszacowania

ich

Miejski

w trybie ciągłym

zainteresowania

montażem

prowadzi

zapisy mieszkańców,

instalacji

solarnej

lub

w celu

fotowoltaicznej.

W przypadku pojawienia się w 2020 roku możliwości uzyskania korzystnego dofinansowania.
Urząd będzie podejmować

niezbędne starania w celu ich pozyskania

i dalszego rozwoju

instalacji OZE na terenie naszej gminy.

Pytanie 2. Proszę o podanie płatności jakie Gmina poniosła w związku z realizacją budowy
ścieżki rowerowej na ul. Fabrycznej.
Odpowiedź:

Łączne

wydatki

z tytułu

realizacji

budowy

ciągu

pieszo-rowerowego

w ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej wyniosły 1.007.032,05 zł brutto (koszty budowy
oraz zakupu tablic informacyjnych).

Pytanie 3. Ponawiam prośbę o dożwirowanie terenu bezpośrednio przed wjazdem na Ogródki
Działkowe przy ul. Wiosennej.
Odpowiedź:

Prace

polegające

na dożwirowaniu

terenu

bezpośrednio

przed

wjazdem

na Ogródki Działkowe przy ul. Wiosennej zostaną zlecone w najbliższym tygodniu.

Pytanie 4. Czy jest już znany protokół z Komisji Bezpieczeństwo,

która miała przyjrzeć się

otoczeniu wokół placu zabaw na ul. Orzeszkowej. Jeżeli Urząd posiada taki dokument proszę
o załączenie do odpowiedzi na moje pismo.
Odpowiedź: W załączeniu przekazuję protokół z Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w sprawie analizy oznakowania na wybranych drogach powiatowych i gminnych położonych
na terenie gminy Czarna Białostocka z dnia 14 maja 2019 r. Zakupiono już niezbędne znaki,
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a w najbliższych dniach planowane jest ich ustawienie wraz z montażem progu zwalniającego
przy placu zabaw na ulicy Orzeszkowej.

Pytanie 5. Proszę sprzątnąć piach zalegający na ul. Sokólskiej przy stawach, który nie został
sprzątnięty przez zamiatarkę.
Odpowiedź: Piach zalegający na ul. Sokólskiej przy stawach, który nie został sprzątnięty
przez zamiatarkę,

w dniu 26 czerwca 2019 roku został uprzątnięty przez pracowników

Referatu Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.
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