Rawa Mazowiecka, dnia 23 sierpnia 2019r.
Paweł Jakubowski
Radny Powiatu Rawskiego
Pan Józef Matysiak

U

Starosta Rawski
Za pośrednictwem

Pani Maria Charążka
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

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 i na wniosek mieszkańców miejscowości Wołucza zwracam się z interpelacją w
sprawie wykonania niezbędnych dla bezpieczeństwa mieszkańców prac związanych z dróg
powiatową 4105E Rossocha - Wołucza - Rylsk w miejscowości Wołucza, tj. wykonanie
utwardzenia pobocza i profilowanie drogi na odcinku Wołucza - Papiernia na odcinku od mostu
na rzece Rawce w kierunku miejscowości Papiernia, oraz usunięcie nadmiernego zakrzaczenia
i samosiejek drzew, które zwężają światło wskazanej drogi i utrudniają przejazd, powodując
zagrożenie dla osób korzystających z tej drogi na wskazanym odcinku oraz na odcinku od
skrzyżowania z drogą wojewódzką 707 przez miejscowość Wołucza w kierunku miejscowości
Rossocha. W wyniku ulewnych deszczy pobocza drogi są poobrywane i wymagają pilnej
naprawy. Stan drogi również wskazuje na konieczność natychmiastowej naprawy i
profilowania. Biorąc pod uwagę liczne zadrzewienia znajdujące się po obu stronach drogi, które
stopniowo zmniejszają jej prześwit, potrzebna jest interwencja w celu wycięcia nadmiernego
zakrzaczenia i zadrzewienia. Stan wskazanej drogi sprawia, że niecelowe jest zamontowanie
oświetlenia wzdłuż drogi Wołucza - Papiernia, gdyż ze względu na występujące zadrzewienie
taka inwestycja nie przyniosła by spodziewanego efektu. Kontroli i monitoringu wymaga
również zgłaszany przez mieszkańców fakt niszczenia pasa drogowego, niedawno
wyremontowanego odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 707 do mostu na
rzece Rawce. Pas drogowy jest podorywany przez niektóre osoby posiadające pola położone
wzdłuż tego odcinka drogi. Sytuacja taka spowoduje w późniejszym okresie niszczenie drogi,
co także powinno stać się przedmiotem odpowiednich działań Zarządcy drogi.
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Odpowiadając na Pana zapytanie , przekazane za pośrednictwem Przewodniczącej
Rady Powiatu, Pani Marii Charążki w dniu 24.07.2019 r. o treści, cytuję;
„ 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 stalą 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 i na wniosek mieszkańców miejscowości Wołucza, zwracam się
z interpelacją w sprawie wykonania niezbędnych dla bezpieczeństwa mieszkańców prac
związanych z drogą powiatową 4105E Rossocha - Wolucza -Rylsk w m. Wołucza, tj.
wykonanie utwardzenia pobocza i profilowanie drogi na odcinku Wołucza -Papiernia na
odcinku od mostu na rzece Rawce w kierunku miejscowości Papiernia, oraz usunięcie
nadmiernego zakrzaczenia i samosiejek drzew, które zawężają światło wskazanej drogi
i utrudniają przejazd, powodując zagrożenie dla osób korzystających z tej drogi na
wskazanym odcinku oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 707 przez
miejscowość Wołucza w kierunku miejscowości Rossocha. ” informuję, że:
1. Remont uszkodzonej drogi oraz poboczy na odcinku od mostu na rzece Rawce
w kierunku m. Papiernia oraz od m. Wołucza w kierunku Rossochy, został wykonany
lipcu 2019r. Na odcinku od mostu w kierunku Papierni roboty polegały na
uzupełnieniu i zagęszczeniu ubytków kruszywem łamanym oraz profilowaniu odcinka
do m. Przewodowice. Natomiast na odcinku od Wołuczy w kierunku Rossochy, został
zebrany, naniesiony przez wody opadowe piach oraz wyprofilowany cały odcinek
gruntowy.
Nadmienić należy, że każdego roku profilowanie dróg gruntowych, jest
wykonywane 2-3 krotnie zależności od potrzeb.
2. Problem usuwania zakrzaczeń dotyczy większości dróg powiatowych. W miarę
możliwości są one usuwane, szczególnie w najbardziej niebezpiecznych miejscach
(skrzyżowania, luki itp.) Również na drodze 4105E Rossocha - Zuski na odcinku
Przewodowice - Wołucza takie prace są okresowo prowadzone. Ostatnim razem były
wycinane przez OSP Kurzeszyn w 2015 roku. Obecnie planuje się takie roboty na
sezon zimowy 2019/20.
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3. Pas drogowy drogi powiatowej nr 4105E, na odcinku od DW 707 do mostu na rzece
Rawce, wynosi 10 m. Po przeprowadzeniu kontroli nie stwierdzono tam podorywań
przez właścicieli sąsiednich działek. Tego typu działania zdarzają się na wszystkich
drogach powiatowych, dlatego są one monitorowane i usuwane na bieżąco.

4. Zarząd Powiatu nie planuje budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż w/w drogi.
Na podstawie art. 18 ustawy z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
(Dz.U.2019.755 t.j.), zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe
należy do zadań własnych gminy.
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