Nowy Sącz, dnia 4 marca 2012 r.

POSEŁ NA SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ANDRZEJ ROMANEK

Szanowny Pan
Bogusław Borowski
Dyrektor Małopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Krakowie

Szanowny Panie Dyrektorze,

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora (Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) zwracam się do Pana Dyrektora
w następującej sprawie.

Pismem z dnia 7 czerwca 2011 r. Burmistrz Miasta Grybów oraz Wójt Gminy
Grybów zwrócili się do Pana Dyrektora z prośbą o podjęcie kontynuacji prac związanych
z usuwaniem szkód powodziowych oraz regulacją potoku Sudoł zgodnie z uprzednio
opracowaną dokumentacją techniczną i w ramach zawartego porozumienia. W treści
pisma podkreślono również, że prace wykonane na potoku Sudoł w 2008 r. okazały się
niewystarczające. Taki stan rzeczy powoduje, że tereny położone w jego pobliżu
są

zagrożone

podtopieniami.

W

odpowiedzi

na

w/w

pismo

podkreślił

Pan,

że przyczyną braku podjęcia działań mających na celu regulację potoku Sudoł jest brak
środków finansowych. Pismem z dnia 28 marca 2012 r. Burmistrz Miasta Grybów
ponownie zwrócił się do Pana Dyrektora z pismem w sprawie kontynuowania prac na
potoku Sudoł, podkreślając jednocześnie, że zniszczenia powstałe podczas ostatniej
powodzi uaktywniają osuwanie się skarp potoku i stanowią bardzo poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia.

Chciałbym podkreślić, że sprawa usuwania szkód powodziowych na potoku Sudoł
oraz regulacja tego potoku jest przedmiotem mojego zainteresowania od wielu lat.
Sprawując mandat Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego zwróciłem się z do
Marszałka Województwa Małopolskiego z interpelacją właśnie w tej sprawie. Uważam,
że dokończenie realizacji tej inwestycji ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa
mieszkańców. Wiem, że każda kolejna powódź lub nawet bardzo intensywne opady
deszczu powodują liczne podtopienia i zalania. Nadto jak podkreśla Burmistrz Miasta
Grybów zniszczenia powstałe podczas ostatniej powodzi spowodowały osuwanie się
skarp potoku, co stanowi bardzo realne niebezpieczeństwo.

Zatem mając na uwadze znaczenie kontynuacji prac regulacyjnych na potoku
Sudoł dla bezpieczeństwa mieszkańców Grybowa i Ziemi Grybowskiej zwracam się do
Pana Dyrektora o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia środków
finansowych na ten cel. Jednocześnie uprzejmie proszę o poinformowanie mnie
o wynikach podjętych działań (w tym o wskazanie orientacyjnego terminu rozpoczęcia
kontynuacji prac).

Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

W załączeniu przedkładam kserokopie pisma Burmistrza Miasta Grybów oraz Wójta
Gminy Grybów z dnia 7 czerwca 2011 r. oraz kserokopie pisma Burmistrza Miasta
Grybów z dnia 28 marca 2012 r.

