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INTERPELACJA

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

. .1
Art. 12 ust. 5 Ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) 

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 miejscowości Wałowice zwracam się z interpelacją w sprawie wykonania 
niezbędnych dla bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowości 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. Wnioskuję o 
uwzględnienie w budżecie Powiatu Rawskiego na rok 2021 prac wskazanych w interpelacji.

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.

Szacunkowy koszt wykonania prac na wskazanej długości będzie wynosił ok. 
30.000,OOzł. Jest to mało znacząca kwota w stosunku do całego budżetu Powiatu, a taka 
inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. W przypadku 
posiadania wolnych środków w budżecie roku 2021 proponuję rozważyć kwestię budowy 
chodnika na wskazanym odcinku drogi. Koszt takiej inwestycji wyniósł by ok. 180.000,OOzł.

Biorąc pod uwagę pozytywne nastawienie Zarządu Powiatu do kwestii poprawy 
bezpieczeństwa i jakości dróg powiatowych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, realizacja 
wskazanej inwestycji w roku 2021 wydaje się zasadna z punktu widzenia mieszkańców 
Powiatu.

Z po^/żaniem,

Paw Jakubowski



Odległość

Bieżąca odległość:

Pokaz profil wysokości

Pomierzona odległość 900 m

Kąt: -

Czyść (Delete) Kontynuuj (K)

Pomiary

Współrzędne Powierzchna



Starosta Rawski

Pan Paweł Jakubowski 
Radny Powiatu Rawskiego

Rawa Mazowiecka, 08.10.2020r.
Wl. 1.0023.17.2020.KZ

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 25 września 2020r. przekazaną za pośred
nictwem Przewodniczącej Rady Powiatu, Pani Marii Charążka, ws. wykonania posze
rzenia, wyrównania i utwardzenia pobocza oraz wybudowania chodnika na odcinku 
drogi powiatowej 4108E Wałowice- Wilkowice w m. Wałowice informuję, że na odcinku 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 707 w kierunku stacji uzdatniania wody we wsi 
Wałowice, z inicjatywy Członka Zarządu Pana Jarosława Kobierskiego, zaplanowano 
naprawę poboczy polegającą na ścięciu i wyrównaniu krawędzi oraz uzupełnieniu wy
brakowanych miejsc kruszywem. Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec li
stopada 2020r., o czym powiadomiono mieszkańców pismem Wl.1.0023.15.2020.KZ z 
dnia 07 września 2020r.

Z poważaniem,

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, PI. Wolności 1 
tel./fax 046-814-46-31, email: starostwo@powiatrawski.pl
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