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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 zwracam się z interpelacją w sprawie przystąpienia do prac mających na celu 
kompleksowy remont drogi powiatowej nr 4116E Głuchówek — Matyldów - Sanogoszcz, na 
odcinku Głuchówek (skrzyżowanie z drogą gminną od tzw. wąwozu) do miejscowości 
Matyldów i przez tą miejscowość. Wnioskuję o uwzględnienie w budżecie Powiatu Rawskiego 
na rok 2021 remontu wskazanego odcinka drogi o długości ok. l,47km.

Stan drogi nr 4116E Głuchówek - Matyldów - Sanogoszcz, szczególnie na wskazanym 
odcinku o długości ok. l,47km, wskazuje na konieczność wykonania natychmiastowego, 
kompleksowego remontu. Poprawa bardzo złego stanu tej drogi jest przedmiotem wielu apeli 
mieszkańców, dla których jest to ważny szlak komunikacyjny z drogą wojewódzką i miastem 
Rawa Mazowiecka. Stan drogi stale, z roku na rok się pogarsza. Konieczność podjęcia działań 
w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych wynika również z rosnącej 
liczby zdarzeń drogowych na drogach Powiatu Rawskiego.

Biorąc pod uwagę przetargi na remonty dróg w 2020 roku na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka oraz Powiatu Rawskiego, szacunkowy koszt wykonania remontu w przypadku 
prac na tym odcinku drogi będzie oscylował wokół kwoty 350-400.000,OOzł. Jednocześnie 
możliwa jest realizacja tej inwestycji przy wsparciu Gminy Rawa Mazowiecka, której radni 
wielokrotnie i pozytywnie wyrażali swoje poparcie dla współfinansowaniu w proporcji 50/50 
kosztów remontu drogi.

Biorąc pod uwagę możliwość otrzymania wsparcia finansowego na realizację 
wskazanej inwestycji bez konieczności pracochłonnego i zabierającego wiele czasu ubiegania 
się o fundusze zewnętrzne, dostrzegając pozytywne nastawienie Zarządu Powiatu do kwestii 
współpracy z samorządami gminnymi i próby podejmowania działań w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa i jakości dróg powiatowych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, realizacja 
wskazanej inwestycji w roku 2021 wydaje się realna z punktu widzenia możliwości 
finansowych Powiatu.
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Rawa Mazowiecka, 08.10.2020r.

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 25 września 2020r. przekazaną za pośred
nictwem Przewodniczącej Rady Powiatu, Pani Marii Charążka, ws. remontu drogi po
wiatowej nr 4116E Głuchówek- Matyldów- Sanogoszcz informuję, że stan dróg w po
wiecie rawskim jest obecnie przedmiotem dogłębnej analizy w kontekście planowania 
budżetu. Należy jednak zauważyć, że roczna subwencja drogowa wynosi ok 
1 700 OOOzł i zaspakaja tylko część potrzeb w tym zakresie, zatem w planowaniu bu
dżetu istotne jest oszacowanie najpilniejszych inwestycji a także uwzględnienie ich za
sięgu oddziaływania. W planowaniu należy uwzględnić mieszkańców całego powiatu a 
zatem również gmin Biała Rawska, Cielądz, Regnów i Sadkowice oraz miasta Rawa 
Mazowiecka. Nadmieniam, iż na dzień 08.10.2020 r. na obszarze gminy Rawa Mazo
wiecka zostały wykonane dwie inwestycje drogowe tj.:

1. Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice
2. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha- Prze- 

wodowice w miejscowości Rossocha

Kolejną inwestycję, tj. Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem- Raducz w 
m. Wilkowice planuje się przeprowadzić jeszcze w br. Ponadto do Funduszu Dróg Sa
morządowych złożono wniosek na zadnie inwestycyjne pod nazwą: Remont drogi po
wiatowej nr 411OE Rawa Mazowiecka -Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km. 
0+715km do km. 0+882, od km. 0+942 do km. 1+368, od km. 1+464 do km 1+744, od 
km. 3+600 do km. 4+600 i od km. 6+300 do km. 6+350, gdzie część planowanych prac 
przebiegać będzie na terenie Gminy Rawa Mazowiecka.

Z poważaniem,

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, PI. Wolności 1 
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