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dotyczy
budowy sygnalizacji świetlną na skrzyżowaniu ul. Grodziskiej i ul. Sportową
w Brwinowie.

ze względu na liczne apele i sygnały mieszkańców Brwinowa, zwracam się z

ogromną prośbą budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grodziskią
i ul. Sportowej w Brwinowie. Prośbajest tylu bardziej zasadza,iż Gmina Brwinów
w 20 18r. wykonała projekt przedmiotowej sygnalizaqi świetlnej.
W 2017 r. zwr6ciłam się w formie interpelacji w td sprawie do poprzedniegoZarządu,
który zapewnił, że budowa sygnalizacji świetlnel w tym miejscu zostanie zrealizowana,

/'

ale właśniepo wykonaniu projektu przez Gminę Brwinów. W chwili obecną, m4ącjuż
projekt, proszę Pana Starostę i obecny Zarząd o pozytywne rozpatrzenie moją prośby.

Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Grodziskid i ul. Sportowej jest

bardzo niebezpiecznym przejściem z uwagi na usytuowanie Zespołu szkół przy
ul. Sportowej w Brwinowie

i jest to droga dzieci i młodzieży do placówek

edukacyjnych.
Poniżęl cytuję fragment tekstu ze złożoną interpelacji 17 lipca 2017r.:

,,Oczywiście nadal podtrzymuję prośbę wyrażoną w interpelacji do Starosty Powiatu
Pruszkowskiego, aby w tylu miejscu została zbudowana sygnalizada świetlna na tzw.
,,przycisk"

J.

Jednak jeżeli pdawiła się na chwilę obecną możliwość doposażenia tego przejścia to
bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby."
Panie Starostojestem pewna, że budowa sygnalizacji świetlną w tym miejscu znacznie

poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników powiatowej infrastruktury drogoxx'ej.
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W odpowiedzi na interpelacje radnej Magdaleny Bayer (znak: BR.0003.45.2018,

BR.0003.46.2018, BR.0003.47.2018, BR.0003.48.2018, BR.0003.49.2018) informuję
co następuje.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grodziskid i ul. Sportową
w Brwinowie, budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Brwinowie
na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej oraz budowa kładki pieszo-rowerową
na rz. Utracie w ciągu drogi powiatowej nr 311IW będą zgłoszone do budżetu na rok 2019
w ramach zadań inwestycyjnych

pn. ,,Budowa sygna/źzac7/ ś14,/e//nyc/z", ,,Bz/iowa c/zoom/ków

przy drogach powiatowych'' Diaz ,, PrzebudoM'a obiektów inżyniera.jnych".

W budżecie w 2019 r. znajduje się zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa drog/ nr 3/ /0W
u,e ws/ .Kosza#ec/ K.rosna". W chwili obecną dla tego zadania zostało zlecone wykonanie
dokumentacji technicznej, którą zakończenie przewidziano na dzień 15.04.2019 r. Ze względu
na bezpieczeństwo mieszkańców szczególną uwagę zwrócono prolektantowi na rozwiązanie
organizac:ji ruchu w okolicach ,,Zielonego zakątka"

Ponadto informuję, że istnieje możliwość realizacji projektów rozwoju sieci tras
rowerowych na terenie WarszawskiegoObszaru Funkc:jonalnegow ramach instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020. Podmiotem odpowiedzialnym
za jego realizacjęjest Gmina. Powiat nie może występowaćjako beneficjent programu
pomocowego dla budowy ścieżek rowerowych, w związku z tym oraz z uwagi na ograniczone
możliwości Htnansowew planie budżetu na 2019 rok ani w WPF na najbliższe lata nie została
przewidziana pozycja umożliwiająca realizację budowy ścieżek rowerowych.
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