
Rawa Mazowiecka, dnia 15 października 2019r.

Paweł Jakubowski

Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak

Starosta Rawski

Za pośrednictwem

Pani Maria Charążka

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

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 zwracam się z interpelacją w sprawie przystąpienia do prac mających na celu 
kompleksowy remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice na odcinku przez las 
wałowski, tj. na odcinku ok. 800m. Wnioskuję o uwzględnienie w budżecie Powiatu Rawskiego 
na rok 2020 remontu wskazanego odcinka drogi.

Stan drogi nr 4108E Wałowice - Wilkowice na odcinku przez las wałowski wskazuje 
na konieczność wykonania natychmiastowego, kompleksowego remontu. Poprawa bardzo 
złego stan tej drogi jest przedmiotem wielu apeli mieszkańców, dla których jest to ważny szlak 
komunikacyjny. Konieczność podjęcia działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych wynika również z rosnącej liczby zdarzeń drogowych na drogach 
Powiatu Rawskiego. W bieżącym roku na wskazanym odcinku drogi miał miejsce wypadek 
który omal nie zakończył się śmiercią osoby prowadzącej pojazd, a do którego przyczynił się 
stan drogi.

Biorąc pod uwagę przetargi na remonty dróg w 2019 roku na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka oraz Powiatu Rawskiego, szacunkowy koszt wykonania remontu na wskazanym 
odcinku drogi wyniesie około 320.000,00zł. 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 tej drogi.

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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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 kompleksowy remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice na 
odcinku przez las wałowski, tj. na odcinku ok. 800 m przy współfinansowaniu przez Gminę 
Rawa Mazowiecka, informuję, że remont tej drogi był często podnoszony przez Radnego 
Jarosława Kobierskiego, w związku z czym Zarząd Powiatu Rawskiego widząc taką 
konieczność, wielokrotnie aplikował o środki zewnętrzne na poprawę stanu technicznego 
wskazanego odcinka drogi w ramach zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4108E 
Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod 
Borem)-Wilkowice-(Raducz) w m. Wilkowice”. W 2018 roku pozyskano środki z budżetu 
Województwa Łódzkiego na remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z 
remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)-Wilkowice-(Raducz) w 
m. Wilkowice. Zarząd Województwa Łódzkiego ograniczył dofinansowanie zadania 
obejmujący zakres do 1,5 km, stąd takiego remontu nie wykonano na odcinku przez las 
wałowski.

Z przykrością informuję, że wnioski Zarządu Powiatu z roku 2019 
o współfinansowanie zadań drogowych, m.in. wsparcia budowy dróg w m. Ścieki oraz 
o uregulowanie stanu prawnego drogi nr 4116E na odcinku Głuchówek - Matyldów nie 
zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, co wobec deklaracji 
składanych przez Pana Radnego o wsparciu finansowym zadania przez Gminę Rawa 
Mazowiecka, budzi uzasadnione wątpliwości.

Ponadto, uwzględniając możliwości finansowe Powiatu, propozycje zadań 
inwestycyjnych do budżetu na rok 2020 wymagają głębokiej analizy w sytuacji 
niedostatecznego finansowania przez Państwo zadań oświatowych oraz niskiego kontraktu 
dla szpitala. Nadmienić również należy, że Powiat Rawski złożył, w miesiącu sierpniu br., 
wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok na zadanie pn. 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od km 2+516 do km 
3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65 - etap I”, którego koszt szacowany jest na 
4.125.208 zł, bez wykupu gruntów. Drugim zadaniem koniecznym do ujęcia w budżecie 
2020 roku jest dokończenie remontu wiaduktu drogowego nad Centralną Magistralą 
Kolejową w m. Rylsku Dużym, co wiąże się z realizacją zaleceń Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Szacowany koszt to ok. 450 tys. zł.
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