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INTERPELACJA

W związku z m.in. zakupem sprzętu dla Szpitala św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej, wspólną inwestycją instalacji oświetlenia przy ulicy Targowej
w Rawie Mazowieckiej, jak również informacjami przekazywanymi przez Pana
Starostę
na
sesjach
czy
komisjach
odnośnie
prowadzonych
rozmów
z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka w przedmiocie wspólnej budowy hali
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie
Mazowieckiej czy wspólnym powołaniu spółki samorządowej do prowadzenia
Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej proszę o udzielenie informacji:
1. W przedmiocie jakich wspólnych inwestycji poza wskazanymi powyżej
toczone są jeszcze rozmowy z Miastem Rawa Mazowiecka?

2. Czy toczone są rozmowy z innymi samorządami wchodzącymi w skład

Powiatu Rawskiego w przedmiocie wspólnych inwestycji? Jeśli tak
to jakich?
3. Jakie inwestycje Pan Starosta i Zarząd Powiatu Rawskiego chcieliby
zrealizować wspólnie
z
Miastem
Rawa
Mazowiecka
lub
innymi
samorządami skład Powiatu Rawskiego w bieżącej kadencji 2018-2023?
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W odpowiedzi na Pani interpelację przekazaną za pośrednictwem
Przewodniczącej Rady Powiatu z dnia 19.03.2019 roku ( data wpływu
25.03.2019 r.) uprzejmie informuję :

1. Odpowiedź na pkt 1 interpelacji.
1) Trwają rozmowy na temat powierzenia Miastu Rawa Mazowiecka ,
tj. Burmistrzowi Miasta Rawy Mazowieckiej jako zarządcy dróg
gminnych, zarządzania drogami powiatowymi położonymi na
terenie miasta, zgodnie z zakresem wynikającym z ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych.
2) W bieżącym roku realizowane jest wieloletnie przedsięwzięcie
finansowane we współpracy z Gminą Rawa Mazowiecka w ramach
scalania gruntów w miejscowości Ścieki . W ramach kwoty 3.5 min
zł ze środków UE z RPOWŁ - planowana jest również budowa i
przebudowa infrastruktury drogowej; powiatowej i gminnej,
3) Kolejną inwestycją zaplanowaną w tegorocznym budżecie jest
przebudowa drogi powiatowej Zawady - Biała Rawska - 3.01 km na którą przeznaczono kwotę 2.8 min zł,
4) Następną tegoroczną inwestycją jest przebudowa drogi
powiatowej Pukinin - Mogielnica o długości 2,46 km - 1,7 min zł
(obie inwestycje drogowe będą realizowane pod warunkiem
osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku lub wsparcia
finansowego gmin).
5) Ważnym zadaniem jest również poprawa bezpieczeństwa ruchu
dla pieszych. W tym celu w tegorocznym budżecie Powiatu
zaplanowano środki w wysokości 30 tyś. zł na budowę chodnika
przy drodze powiatowej w miejscowości Stara Wieś Gmina Biała
Rawska. Zadanie to będzie realizowane we współpracy z Gminą
Biała Rawska,

6) Bardzo ważnym zadaniem dla mieszkańców Miasta Rawa
Mazowiecka oraz użytkowników ulicy targowej jest budowa
oświetlenia ulicznego w ciągu tej ulicy, na które w budżecie
Powiatu przeznaczono środki w wysokości 70 tyś. zł. Inwestycję
tą finansowo wesprze również budżet Miasta Rawa Mazowiecka w

kwocie 70 tyś. zł.
2. Odpowiedź na pkt. 2 interpelacji.
1) We współpracy z Gminą Sadkowice planowany jest remont
nawierzchni drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska -(Nowe
Miasto) na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi: nr 4128E
Olszowa Wola-(Błędów) i nr 4131E Olszowa Wola-Kłopoczyn i
drogami gminnymi.
Na przedsięwzięcie to Gmina Sadkowice w tegorocznym budżecie
przeznaczyła dotację celową w wysokości 50 000,00 zł. Uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu na
wskazany wyżej cel Rada Gminy Sadkowice podjęła 21 marca 2019
roku.
2) Z
Gminą
Biała
Rawska
trwają
rozmowy
dotyczące
współfinansowania:
a) budowy chodnika w m. Grzymkowice wzdłuż drogi powiatowej
nr 4101E (Piekarowo) - Biała Rawska. Budowa chodnika zgłoszona
została przez mieszkańców. Szacowany koszt budowy 800 m
chodnika wynosi ok. 200 000,00 zł.
b) wnioskowanego przez mieszkańców wsi Konstantynów remontu
nawierzchni drogi remontu drogi nr 4126E przez wieś na odcinku
1,0 km. Koszt robót szacowany jest na ok. 280 000 zł.
3) Z Gminą Rawa Mazowiecka rozpoczęły się rozmowy dotyczące
remontu nawierzchni dróg powiatowych: nr 4108E ode. ok 0, 9km
przez wieś Wałowice (odcinek leśny) i nr 4109E na ode. ok. 0,9 km
przez wieś Rossocha (odcinek leśny) oraz przebiegu drogi
powiatowej nr4116E na ode. Głuchówek- Matyldów.

4) Obecnie na terenie powiatu rawskiego są realizowane
we
współpracy z innymi samorządami gminnymi
i podmiotami
komercyjnymi - inwestycje w zakresie budowy sieci gazociągowych
w miejscowościach na terenie gmin ; Miasto Rawa Mazowiecka,
Gmina Rawa Mazowiecka , oraz projektowane są nowe sieci

gazociągowe przez SIMĘ POLSKA na ternie
Gminy
Rawa
Mazowiecka , Regnów, Gmina Biała Rawska. Sieć gazociągowa jest
lokalizowana w pasach dróg wewnętrznych , gminnych ,
powiatowych, wojewódzkich oraz w pasie kolei wąskotorowej.
Inwestycje te są bardzo oczekiwane przez mieszkańców powiatu
rawskiego i bardzo dobrze wpisują się w rządowy program
ograniczenia niskiej emisji „Czyste Powietrze" jak też w lokalne
programy i strategie rozwojowe. Na etapie lokalizacji przebiegu
sieci gazociągowych prowadzone są rozmowy z samorządami
gminnymi w celu wyboru optymalnych przebiegów tych sieci
mogących obsłużyć jak największą liczbę mieszkańców.
5) Dzięki przychylności Powiatu oraz samorządów gminnych
realizowane są w ramach programu - Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa - inwestycje „ostatniej mili", mające na celu
poprawę dostępu
mieszkańców do
najnowszych
usług
multimedialnych a tym samym likwidację białych plam na mapie
usług telekomunikacyjnych. Współpraca samorządów gminnych i
samorządu powiatowego pozwoliła obniżyć stawki za zajecie pasa
drogowego oraz lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych w pasie
drogowym do podobnych poziomów. Dzięki tej decyzji ceny usług
telekomunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego nie będą
nadmiernie obciążać odbiorców tych usług - mieszkańców powiatu
rawskiego. Inwestycje te są realizowane przez firmę ITV Media
oraz firmę Nexera . Celem współpracy samorządów w tym zakresie
jest objęcie tym przedsięwzięciem jak największego obszaru
Powiatu .
3. Odpowiedź na pkt. 3 interpelacji.
Najważniejszym wyzwaniem w zakresie wspólnych inwestycji z
samorządami gminnymi w bieżącej kadencji 2018- 2023 jest przebudowa
i rozbudowa Szpitala Św. Ducha oraz poprawa stanu dróg powiatowych.

Od 2019 roku zaczyna funkcjonować nowy program rządowy pn. Fundusz
Dróg Samorządowych. Powiat zamierza złożyć na 2019 r. wniosek na
dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E
Biała Rawska - gr. woj. (Rosocha, Nowe Miasto) na odcinkach od km
8+158 do km 9+343 i od km 11+880 do km 12+270 i od km 12+570 do km
16+604. Wniosek w całości realizowany będzie na terenie gminy

Sadkowice.
Na 2020 r. planuje się złożyć wniosek na rozbudowę i przebudowę drogi
powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów. W ramach tego zadania
roboty wykonywane byłyby na terenie 3 gmin: Biała Rawska, Regnów,
Cielądz. Planowanie inwestycji w następnych latach poprzedzone będzie
przygotowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem stosownych
zezwoleń.
Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym - samorządy
te mogą zawierać porozumienia , tworzyć związki w celu realizacji
wspólnych przedsięwzięć. Od wielu lat Zarząd Powiatu Rawskiego
współpracuje z gminami Powiatu Rawskiego w celu realizacji
przedsięwzięć drogowych
na drogach powiatowych i gminnych .
Współpraca ta obejmowała realizacje zadań ze wszystkim samorządami
gminnymi powiatu rawskiego i przyniosła wymierne korzyści . Efektem
tej współpracy w minionych latach jest wiele kilometrów nowych i
przebudowanych dróg zrealizowanych w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Z poważaniem:

