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Dotyczy: Interpelacii Pana Sebastiana Dukaczewskieoo Radnego Rady Mieiskiej w DrezdęnMIznak: RA.0003.46.2019)

W odpowiedzi na inteipelację Pana Sebastiana Dukaczewskiego - dotyczącą ustosunkowania się do

informacji zamieszczonej przeze mnie na portalu społecznościowym - chciałabym poinformować Pana Radnego, iż:

1. Narady w sprawie usytuowania miejsca budowy żłobka wraz z przedszkolem odbywały się regularnie

i dostosowane były do etapów podjętych działań przedprojektowych, łącznie z wyjazdami do innych miejscowości, w

których funkcjonują takie obiekty.

2. W naradach uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Drezdenka m.in.: Referatu Realizacji Inwestycji

i Zamówień Publicznych, Budownictwa i Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Gospodarki Gminnej

i Ochrony Środowiska, przedstawiciele Miejska - Gminnego Zespołu Oświaty, w dalszych etapach prac

koncepcyjnych również projektanci.

3. Nie były sporządzane protokoły z narad. Wypracowane tematy i poruszane kwestie podczas spotkań

posłużyły do przygotowania dokumentacji aplikowania o środki zewnętene, w tym opracowania wniosku

o dofinansowanie i programu inwestycji do Programu Rządowego Maluch+.

4. Pod uwagę brana była m.in. lokalizacja przy ul, Kopernika, gdzie obecnie znajduje się Przedszkole

Publiczne. Wybór tej lokalizacji został odrzucony z uwagi na usytuowanie dawnego cmentarza żydowskiego

i związany z tym długi proces uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń administracyjnych. Analizowana była

również lokalizacja zaplanowana przez poprzedniego Burmistrza przy ul. Marszałkowskiej, Jednakże z uwagi na

budowę żłobka wraz z przedszkolem tj., budynku wielokubaturowego ten wariant nie uzyskał poparcia. Ponadto

rozważana była również działka nr 913/2 naprzeciwko PGKiM. Ze względu na złe skomunikowanie działki oraz

niewielką przestrzeń - ostatecznie podjęto decyzję o wyborze lokalizacji na terenie „dawnego basenu".

5. W kwestii związanej ze zwiększonym rozbiorem wody informuję, iż PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku -

dostarczyło opinię techniczną w powyższej sprawie, opracowaną przez Biuro Krzysztof OZGA Projektowanie

z Gorzowa Wlkp. (opinia do wglądu na miejscu w Referacie Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych),

6. Obecna lokalizacja budynku żłobka wraz z przedszkolem nie będzie kolidować z budową skateparku

i dojściem na boisko boczne.

7. Nie jest możliwa zmiana lokalizacji budowy budynku żłobka wraz z przedszkolem.
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