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Za pośrednictwem

Pani Maria Charążka
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

ZAPYTANIE
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 związku z otrzymaną odpowiedzią z dnia 21 maja 2019 roku znak

WI.I.0023.45.2019.RS na interpelację z dnia 14 maja 2019r. w sprawie dotyczącej
wybudowania drogi asfaltowej na odcinku od trasy opoczyńskiej do drogi utwardzonej

prowadzącej do wsi Maty Idów (droga powiatowa nr 4116E) w miejscowości Głucho wek,
proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy biorąc pod uwagę odrzucenie przez Gminę

Rawa Mazowiecka możliwości zamiany przebiegów odcinków dróg: powiatowej o nr 4116E

oraz gminnej o nr 113109E w formie proponowanej przez Zarząd Powiatu Rawskiego,
przygotowywany jest inny sposób realizacji postulatu mieszkańców zmierzający do poprawy

jakości i bezpieczeństwa wnioskowanej drogi powiatowej, w szczególności zmierzający do
utwardzenia wskazanej drogi poprzez położenie warstwy asfaltu.
Bezpieczeństwo mieszkańców związane z korzystaniem ze wskazanej drogi powiatowej należy

uznać za sprawę o istotnym znaczeniu dla Powiatu, a brak podejmowanych działań zmierzających do
uwzględnienia postulatu mieszkańców znacząco opóźni lub też uniemożliwi realizację tego zadania.
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Rawa Mazowiecka, 2019.08.06

Odpowiadając na Pana zapytanie , przekazane za pośrednictwem Przewodniczącej
Rady Powiatu, Pani Marii Charążki w dniu 24.07.2019 r. dotyczące drogi powiatowej nr
4116E informuję , że w dniu 12.07.2019 roku Zarząd Powiatu Rawskiego skierował do
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka pismo WI.I. 0023.47.2019.RS, będące odpowiedzią na
pismo Wójta Gminy, nr DG.7210.1.2019 z dnia 18.06.2019 r ,
skierowane do
Przewodniczącego Zarządu Powiatu Rawskiego , a dotyczące przejęcia fragmentu drogi
powiatowej w zamian za przejecie drogi zarządzanej przez Gminę Rawa Mazowiecka .
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z Pana zapytaniem informuje, że nadal
podtrzymuje stanowisko wyrażone piśmie nr WI.I. 0023.47.2019.RS
Podjęcie decyzji w sprawie innego sposobu realizacji postulatu mieszkańców,
zmierzającego do utwardzenia wskazanego przez Pana odcinka drogi, będzie w dużym
stopniu zależne od wspólnych ustaleń i współdziałania z Gminą Rawa Mazowiecka .
Z poważaniem;
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