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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 Wałowice zwracam się z 
interpelacją w sprawie wykonania niezbędnych dla bezpieczeństwa mieszkańców prac 
związanych z drogą powiatową 4108E Wałowice - Wilkowice w miejscowości Wałowice, tj. 
wykonanie poszerzenia, wyrównania i utwardzenia pobocza na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 707 na odcinku około 900 metrów, gdzie znajdują się zabudowania 
mieszkalne. Pobocza drogi są rozjeżdżone i wymagają poprawienia. Ze względu na dużą ilość 
mieszkańców Wałówie posiadających domy na tym odcinku drogi niezbędne jest wykonanie 
wskazanych prac tak, aby umożliwić bezpieczne przemieszanie się mieszkańców. Droga 
powiatowa nr 4108E jest drogą o dużym natężeniu ruchu, zdarzają się na niej poważne 
wypadki, łączy duże miejscowości na terenie Gminy Rawa Mazowiecka z miastem Rawa 
Mazowiecka jak również jest drogą dojazdową dla mieszkańców sąsiednich gmin z powiatu 
skierniewickiego.
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Starosta Rawski

WI. 1.0023.1.2020.RS

Pan
Paweł Jakubowski
Radny Powiatu Rawskiego 
w/m

Rawa Mazowiecka, 2020.02.12

Odpowiadając na Pana interpelację, przekazaną za pośrednictwem Przewodniczącej 
Rady Powiatu, Pani Marii Charążka w dniu 31.01.2020 r. w sprawie wykonania poszerzenia, 
wyrównania i utwardzenia pobocza na odcinku długości ok. 900 m drogi powiatowej nr 
4108E Wałowice-Wilkowice od drogi wojewódzkiej nr 707, informuję, że remont tej drogi, 
również na tym odcinku, był często podnoszony na posiedzeniach Zarządu Powiatu przez 
Radnego Jarosława Kobi orskiego, który znając możliwości finansowe Powiatu wskazywał na 
ewentualność etapowania prae.

Nadmienić należy, że w budżecie Powiatu na 2020 rok został ujęty remont drogi na 
dalszym odcinku - przez las wałowski. Przy wstępnych przygotowaniach do przeprowadzenia 
postępowania przetargowego na to zadanie, uwzględniając niezbędny zakres, wydaje się, że 
szacowany koszt zadania, może okazać się niewystarczający.

Biorąc pod uwagę powyższe i potrzeby w tym zakresie na pozostałych drogach 
powiatowych oraz uwzględniając istniejący stan pobocza drogi nr 4108E (zdjęcia w 
załączeniu), zostanie wykonane, do dn. 30.07.2020r., ścięcie poboczy wraz z uzupełnieniem 
materiałem z uzysku, zaniżonych miejsc przy krawędzi jezdni.
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