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INTERPELACJA

Art. 21 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) stanowi, 
że Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny 
utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje 
zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do 
rozpatrzenia. W związku z realizacją obowiązku radnego działając na podstawie wskazanego 
artykułu, w nawiązaniu do pisma z dnia 05 kwietnia 2019r. skierowanego do Starosty 
Rawskiego w sprawie wybudowania drogi asfaltowej na odcinku od trasy opoczyńskiej do 
drogi utwardzonej prowadzącej do wsi Matyldów oraz w nawiązaniu do odpowiedzi na 
wskazane pismo z dnia 02 maja 2019r. (znak WI.1.0023.38.2019.RS), uznając bezpieczeństwo 
mieszkańców związane z jakością dróg powiatowych za sprawę o istotnym znaczeniu dla 
Powiatu, zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy planowane jest przystąpienie do opracowania projektu budowlanego, 
przygotowanie map do celów projektowych, a następnie dokonanie podziałów 
geodezyjnych nieruchomości i wszczęcie czynności zmierzających do wykupu 
gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi (proszę o podanie harmonogramu 
planowanych działań);

2. Jak wygląda propozycja zamiany odcinków dróg pomiędzy Powiatem Rawskim a 
Gminą Rawa Mazowiecka, która została przedstawiona ze strony Zarządu 
Powiatu;

3. Czy zostały podjęte kroki w celu dokonania niezbędnych ustaleń pomiędzy 
Powiatem Rawskim a Gminą Rawa Mazowiecka w celu uregulowania stanów 
prawnych odcinków dróg, które wg Zarządu Powiatu miałyby stać się 
przedmiotem zamiany.

Brak pilnego podjęcia wskazanych powyżej czynności spowoduje opóźnienie w realizacji 
wniosku mieszkańców lub też wręcz uniemożliwi przeprowadzenie wnioskowanej inwestycji.
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WI. 1.0023.45.2019.RS Rawa Mazowiecka, 2019.05.21

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 14 maja 2019 roku ( data wpływu 17.05.2019 r.), 
przekazaną za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Powiatu Pani Marii Charążki, w sprawie 
dotyczącej wybudowania drogi asfaltowej na odcinku od trasy opoczyńskiej do drogi utwardzonej 
prowadzącej do wsi Matyldów oraz zamiany przebiegu odcinka drogi powiatowej nr 4116E z 
odcinkiem drogi gminnej nr 113109E w miejscowości Głuchówek informuję;

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4116E w miejscowości Głuchówek nie jest wprowadzona 
do planu inwestycji w budżecie Powiatu Rawskiego na 2019 rok.

2. W dniu 07.05.2019 roku , Zarząd Powiatu Rawskiego pismem nr WI.1.6810.5.2019.RS 
wystąpił do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z propozycją rozpatrzenia możliwości 
zamiany przebiegu drogi powiatowej nr 4116E ( droga o uregulowanym stanie prawnym 
dz.nr ew. 77, 104/3, 106/8, 106/9, 107/7 oraz część działki nr 100 na długości ok. 90 m w 
obrębie Głuchówek ) na odcinku od granicy miasta Rawa Mazowiecka do drogi gminnej nr 
113109E Byszewice -Głuchówek, z odcinkiem drogi gminnej nr 113109E w obrębie 
geodezyjnym Głuchówek (dz. nr ew. 91/1, 92/2, 93/2, 94/2, 359, 98/4, 97/2 będące 
własnością osób fizycznych oraz dz. nr 83 o nieuregulowanym stanie prawnym -będąca w 
zarządzie Gminy Rawa Mazowiecka). W przypadku akceptacji przez Gminę Rawa 
Mazowiecka proponowanej w/w zamiany przebiegu dróg , Zarząd Powiatu Rawskiego 
deklaruje się wykupić działki , obecnie zajęte pod drogę gminną - będące własnością osób 
fizycznych oraz przejąć od Gminy działkę nr ew. 83.

3. W punkcie 2 odpowiedzi na złożoną interpelację, wskazane zostały działania Zarządu 
Powiatu Rawskiego zmierzające do dokonania zamiany przebiegów odcinków dróg; 
powiatowej i gminnej. Dalsze działania będą kontynuowane po zajęciu pozytywnego 
stanowiska w niniejszej sprawie przez Gminę Rawa Mazowiecka.
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