Oświadczenie złożone
przez senatora Mariusza Gromkę
na 12. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 czerwca 2020 r.
Oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Białystok Tadeusza Truskolaskiego
Szanowny Panie Prezydencie!
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1605 ze zm.), zgodnie z którym „Poseł lub senator ma prawo podjąć –
w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej,
a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu
albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania”, wnoszę
interwencję w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców ulicy Szyszkowej, osiedla Zawady w Białymstoku.
Do mojego biura senatorskiego zgłosili sią mieszkańcy wymienionej ulicy, prosząc o interwencję w sprawie podjęcia działań zmierzających do przebudowy ulicy Szyszkowej na długości około 250 m (od
ul. Chmielowej do ul. św. Krzysztofa). W czasie przeprowadzonych konsultacji społecznych (marzec 2019 r.)
zapewniono mieszkańców, że przebudowa wymienionej drogi, a zwłaszcza wybudowanie infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej zostaną wykonane „jak najszybciej”. Mieszkańcy zwracali uwagę na zły stan techniczny, który jest spowodowany głównie brakiem wspomnianej infrastruktury technicznej. W okresach wiosenno-jesiennych dojazd do wielu posesji jest znacznie utrudniony, a niekiedy niemożliwy. Szczególnie zauważalne jest to w czasie intensywnych opadów atmosferycznych, kiedy powstają koleiny, woda opadowa nie
jest prawidłowo odprowadzana, co w konsekwencji prowadzi do zalewania części posesji. Zaniepokojeni
mieszkańcy zaobserwowali fakt, że dokumentacja projektowa została opracowana, środki finansowe – wydatkowane, a inwestycja nie została zaplanowana do realizacji w najbliższym okresie. Wyrażam przekonanie,
że jest ważny powód do tego, aby zakwalifikować tę drogę do przebudowy, ponieważ tempo rozwoju infrastruktury nie jest współmierne do tempa rozwoju osiedla.
Mając na uwadze sygnalizowany stan techniczny drogi oraz szerokie zainteresowanie społeczne, zwracam
się do Pana Prezydenta z prośbą o wprowadzenie wyżej wymienionej inwestycji do budżetu na rok 2021.
Z poważaniem
Mariusz Gromko

