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INTERPELACJA

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 Nowy Kurzeszyn zwracam się z interpelacją w sprawie 
przystąpienia do prac mających na celu budowę chodnika (trzy odcinki) wzdłuż dróg 
powiatowych w miejscowości Nowy Kurzeszyn, na odcinku o łącznej długości ok. 580m. 
Budowa chodnika dotyczy trzech fragmentów o długościach: 184m, 69m - wzdłuż drogi 
powiatowej 4109E Kurzeszyn-Janolin, oraz o długości 335m wzdłuż przejętej od Zarządu Dróg 
Wojewódzkich dawnej drogi wojewódzkiej 707. Wnioskuję o uwzględnienie w budżecie 
Powiatu Rawskiego na rok 2021 budowy wskazanych odcinków chodnika.

Stan dróg znajdujących się w posiadaniu czy też zarządzie Powiatu wymaga wielu 
pilnych inwestycji i remontów. W związku ze stanem dróg pojawia się również 
niebezpieczeństwo dla pieszych przemieszczających się wzdłuż dróg. Szczególnie dotyczy to 
obszarów zabudowanych, gdzie ruch pieszych jest wzmożony.

Biorąc pod uwagę przetargi w 2020 roku na terenie Powiatu Rawskiego, szacunkowy 
koszt wykonania chodników na wskazanej długości będzie oscylował wokół kwoty 
110.000,OOzł. Istnieje możliwość podzielenia tej inwestycji i wykonania w pierwszym roku 
odcinków wzdłuż drogi powiatowej 4109E o łącznej długości 253m, co stanowiłoby koszt ok. 
50.000,OOzł. w roku 2020, a pozostały odcinek w kolejnym roku budżetowym.

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.
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W odpowiedzi na Interpelację z dnia 25 września 2020r. przekazaną za pośred
nictwem Przewodniczącej Rady Powiatu, Pani Marii Charążka, ws. budowy chodnika w 
m. Nowy Kurzeszyn informuję, że trwają procedury w sprawie uregulowania stanu 
prawnego „starego” przebiegu drogi wojewódzkiej 707 pod zarząd Powiatu.

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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