Rawa Mazowiecka, dnia 15 października 2019r.
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Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak
Starosta Rawski
Za pośrednictwem

Pani Maria Charążka

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

NTERPELACJA

Art. 12 ust. 5 Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) stanowi,
że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Jednocześnie art.
21 ust. 1 przytoczonej Ustawy 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 tych zadań Radnego,
działając na podstawie wskazanego artykułu i na wniosek mieszkańców Gminy Rawa
Mazowiecka z miejscowości Rossocha, zwracam się z interpelacją w sprawie przystąpienia do
prac mających na celu dokonanie niezbędnego remontu chodnika przy drodze powiatowej nr
4105E Rossocha-Przewodowice w miejscowości Rossocha, na odcinku od skrzyżowania z
drogą powiatową nr 4109E wzdłuż bloków mieszkalnych, a także zamontowanie dwóch
progów zwalniających na tym odcinku drogi. Wnioskuję o uwzględnienie w budżecie Powiatu
Rawskiego na rok 2020 środków na realizację powyższej inwestycji.
Wskazany chodnik znajduje się w złym stanie technicznym. Płyty są zapadnięte,
zarośnięte roślinnością i od wielu lat nie były naprawiane. Ruch po chodniku jest praktycznie
niemożliwy. Biorąc pod uwagę wzmożony ruch pojazdów o dużych gabarytach na drodze
powiatowej nr 4105E, który to ruch spowodowany jest położeniem w bliskiej odległości dużej
działalności związanej z warzywnictwem, bezpośrednie sąsiedztwo z jednej strony bloków
mieszkalnych a z drugiej placu zabaw dla dzieci oraz altanki stanowiącej miejsce spotkań
mieszkańców Rossochy, ruch pieszych po drodze powiatowej, w tym duża liczba
przemieszczających się dzieci, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia oraz życia.
Kwestia tej inwestycji była poruszana w piśmie mieszkańców do Zarządu Powiatu oraz w mojej
interpelacji, na którą uzyskałem pozytywną odpowiedź ze strony Pana Starosty, i w której
zawarto zobowiązanie do zwrócenia się do Radnych Gminy Rawa Mazowiecka w celu
wspólnej realizacji inwestycji.
Szacunkowy koszt wykonania remontu chodnika oraz prac towarzyszących wyniesie
około 40-50 tys. zł. Jednocześnie możliwa jest realizacja tej inwestycji przy wsparciu Gminy
Rawa Mazowiecka, której radni pozytywnie wyrażali swoje poparcie dla współfinansowaniu w
proporcji 50/50 kosztów remontu wskazanego chodnika oraz apelowali wspólnie z
mieszkańcami o wykonanie inwestycji.

Biorąc pod uwagę możliwość otrzymania wsparcia finansowego na realizację
wskazanej inwestycji bez konieczności pracochłonnego i zabierającego wiele czasu ubiegania
się o fundusze zewnętrzne, uznając działania ze strony Zarządu Powiatu w zakresie poprawy
bezpieczeństwa i jakości dróg powiatowych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka za
niewystarczające, szczególnie biorąc pod uwagę dbałość o stan dróg ze strony samorządów
gminnych czy też powiatów ościennych, realizacja wskazanej inwestycji w roku 2020 wydaje
się realna z punktu widzenia możliwości finansowych Powiatu.
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Rawa Mazowiecka, 2019.10.28

Odpowiadając na Pana interpelację, przekazaną za pośrednictwem Przewodniczącej
Rady Powiatu, Pani Marii Charążka w dniu 15.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do prac
mających na celu dokonanie niezbędnego remontu chodnika przy drodze powiatowej nr
4105E Rossocha -Przewodowice w miejscowości Rossocha, na odcinku od skrzyżowania z
drogą powiatową nr 4109E wzdłuż bloków mieszalnych, a także zamontowanie dwóch
progów zwalniających na tym odcinku drogi, informuję, że Zarząd Powiatu Rawskiego planuje
ujęcie w budżecie 2020 roku wykonanie remontu tego zdewastowanego chodnika z płyt betonowych
na długości 260 m ( szer. 1,0 m) wraz zamontowaniem progów wyspowych, pod warunkiem
wspólnego finansowania wraz z Gminą Rawa Mazowiecka.
Pismo o zabezpieczenie środków na to zadanie przez Gminę zostało wysłane do Wójta Gminy Rawa
Mazowiecka Pana Michała Michalika (kserokopia pisma w załączeniu).

Z poważaniem,
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Dotyczy: remont chodnika w m. Rossocha.

Nawiązując do wcześniejszej informacji przesłanej do wiadomości pismem nr
WI. 1.0023.56.2019.RS z dnia 06.08.2019 r.,dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez
remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4105E Rossocha- Wołucza -Zuski - DW 707 w m.
Rossocha, Zarząd Powiatu Rawskiego uprzejmie informuje, że planuje ujęcie w budżecie 2020
roku wykonanie remontu tego zdewastowanego chodnika z płyt betonowych na długości 260 m ( szer.
1,0 m) wraz z zamontowaniem progów wyspowych. Koszt robót szacowany jest na ok. 50 tys. zł.
Mając na uwadze powyższe zwracamy się o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków w
wysokości 50% wartości zadania.

BTURO RADY
wpłynęło

Starostwo Powiatowo w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1, tel./ fax 046 814 46 31, www.powiatrawski.pl, e-mail: starostwo@powiatrawski.pl

