Myszków, dn. 18.01.2021 r.
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Rada Miasta w Myszkowie
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PETYCJA
w sprawie montażu oświetlenia w „drugiej części" ulicy Pohulańskiej w Myszkowie

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r. poz. 870) oraz w imieniu mieszkańców ulicy Pohulańskiej zwracam się z
zapytaniem w sprawie podniesionej w 2019 roku, dotyczącej oświetlenia oraz modernizacji
nawierzchni naszej ulicy.
W dniu 27.08.2019 r. złożyliśmy petycję (kopia w załączeniu do wglądu) dotyczącą
montażu oświetlenia oraz nawierzchni ulicy Pohulańskiej. Sytuacja na tamtą chwilę
przedstawiała się następująco: w jednej części ulicy (przy posesjach od numeru I do 14 od
strony ulicy Pięknej) dokonano wyżej wspomnianych inwestycji, natomiast zamieszkiwana
przez naszą małą społeczność część ulicy (poseje od nr 15-99 od strony 8-mego Marca)
została pominięta w realizowanym przedsięwzięciu. Niezrozumiałym dla mieszkańców jest
fakt dzielenia ulicy na tę „lepszą" oraz „gorszą" część. Być może sytuacja taka wynika z
faktu, iż tę zmodernizowaną część ulicy zamieszkuje jeden z lokalnych polityków? Nie ma
•
naszej zgody na tak nierówne traktowanie, czujemy się pominięci i rozgoryczeni zaistniałą
sytuacją.
W dniu 18.09.2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Burmistrza Miasta Myszkowa
informującą o planowanym zamówieniu publicznym wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę części ulicy Pohulańskiej od strony 8-mego Marca (kopia w
załączeniu). Odpowiedź ta natchnęła nadzieją, iż omawiana inwestycja została podzielona na
dwie części, a ta rzeczona jest niedokończonym działaniem. Do dnia dzisiejszego nie widać
efektów zamierzonych przedsięwzięć, co staje się jasnym, iż obietnice Pana Burmistrza
pozostają bez pokrycia. Także w zadaniach zaplanowanych na 2021 rok nie znalazło się
dokończenie modernizacji naszej ulicy.
W związku z powyższym apelujemy o pilną interwencję w przedmiotowej sprawie.
Kolejne obietnice bez pokrycia sprawią, iż mieszkańcy stracą zaufanie i szacunek do władz
naszego Miasta i poczują się lekceważeni oraz oszukani.
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