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PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PILICA 

PANI BARBARA PKZYBYUK 

1) Interpelacja dotyczy oczyszczenia i udrożnienia kratek kanalizacyjnych odprowadzających 
wodę z drogi przy ul. Kochanowskiego w Wierbce. Prośbę swą motywuję tym, iż po opadach 
deszczu pt zejście wzdhtż tej utky staje się me Łada wynwfflew dla miesAańców, którzy 
często są ochlapani, zalegająca woda tworzy swego rodzaju staw na ulicy. Proszę o 
interwencję w tej sprawie. 

2) Interpelacja w sprawie wymiany lustra drogowego oraz zamiany znaku „USTĄP 
PIERSZEŃSTWA" na znak „STOP" na skrzyżowaniu ulic LEŚNEJ z GŁÓWNĄ obok OSP w 
Wietface. Prośba motywowana jest tym, że wyjazd na trt. Główną jest całkowicie niewidoczny 
a zamontowane lustro nie spełnia swojej funkcji. W trosce o bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego oraz mieszkańców proszę o pilne zajęcie się tą sprawą. 

B) Interpelacja dotyczy dużej wyrwy w linii brzegowej rzeki Pilica na wysokości posesji Wierbka 
ul. Główna 52, prawdopodobnie wyrwa powstała w wyniku działalności bobrów, poprzez 
budowę tamy, tym samym zablokowanie przepustu wrody a wytopane nofy w linii brzegowej 
pod powierzchnią ziemi powodują osuwanie się brzegu. To w połączeniu z nurtem rzeki 
sprawia, że z dnia na dzień wyrwa staje się większa. Tuż przy rzece są pola uprawne oraz łąki, 
a rolnicy niebawem zaczną sezon rolniczy. Wykopane niewidoczne kanały pod ziemią mogą 
być przyczyną uszkodzeń sprzętu rolniczego a przede wszystkim zagrożeniem dla zdrowia 
ludzkiego oraz zwierząt gospodarczych. Proszę o pilne uregulowanie linii brzegowej po przez 
odpowiednie instytucje. 

4) Interpelacja dotyczy remontu mostka na rzece Pilica, który łączy ul. Kochanowskiego z ul. 
Główną naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Wierbce. Na prośbę mieszkańców zwracam się z 
prośbą o poprawę bezpieczeństwa po przez zatnontowarue barierek po obydwu stronach 
mostka oraz remont. Ruch w tym miejscu odbywa się tylko pieszo. Dzieci uczęszczają tą trasą 
do szkoły, kościoła, na obiekty sportowe jest on też ułatwieniem dla osób starszych, którym 
w znacznym stopniu skraca drogę po zakupy a także do w/w instytucji. 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie moich interpelacji 
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