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Interpelacja
dotyczy
budowy drogi powiatowej nr 31 10W we wsi Koszajec i Krosna w Gminie Brwinó)v
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zwracam się z prośbą o budowę drogi powiatowej nr 31 10W we wsi Koszajec.

Według

infonnacji,

które

uzyskałam

od

poprzedniego

Starosty

Powiatu

Pruszkowskiego, wykonanie projektu drogi nr 3110W, o co skutecznie zabiegałam

w poprzedniej kadencji miało zakończyć się w grudniu br., w związku z tym proszę
o infomlację, czy projekt został zrealizowany?

Następnym bardzo ważnym krokiem po wykonanym projektu powinna być
budowa tej drogi przez po'bviat.

Uważam, że to zadnie dla nowego Zarządu i Rady Powiatu Pruszkowskiego powimlo
być priorytetem. Nadmienić, iż Powiat nie zauważał przez wiele lat niebezpieczeństwa

jakie niesie brak budowy drogi, a 13 paździemika br. doszło do śmiertelnego wypadku
z udziałem pieszego z powodu nadlńernd prędkości kierowcy. Dopiero Zarząd i Rada

kadencji 2014-2018 pochyliła się nad tym problemem i rozpoczętoją projektowanie

Trzeba zauważyć, iż przy drodze powiatowej 3110W znajduje się tzw. ,,Zielony
zakątek", czyli ]niejsce spotkań mieszkańców, boisko oraz plac zabaw iw tym ]niejscu
kieruję koldne pytanie - czy Powiat zgodnie z pisemnym zapewnieniem w odpowiedzi

na mój wniosek złożony w ubiegłym roku ustawił znaki ograniczeniaprędkościoraz
znaki ostrzegawcze właśnie na wysokości ,,Zielonego zakątka"?

Malo być to zrealizowane w IV kwailale 2018 roku.

Bardzo proszę o pozytywną decyzję ws. budowy drogi powiatowej 3 110W - tu chodzi

o życie i zdrowie mieszkańców.
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Pan Stanisław Dymura
Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
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W odpowiedzi na interpelactje radną Magdaleny meyer (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. Grodziskiej i ul. Sportowej

w Brwinowie, budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Piłsudskiegow Brwinowie
na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskiej oraz budowa kładki pieszo-rowerowej

na rz. Utracie w ciągu drogi powiatowej nr 311IW będą zgłoszonedo budżetuna rok 2019
w ramach zadań inwestycgnych

pn. ,,Budowa sygna//zach/ .fll'/e//noca ", ,,Btrdowa cóodn/ków

przy drogach powiatowych" oraz ,, Przebudowa obiektów inżynier).jnych
W budżecie w 2019 r. znajduje się zadanie inwestycyjne pn. ,, Bi/down drog/ nr 3//0W
we ws/ Koszć#ec / .Krosna". W chwili obecną dla tego zadania zostało zlecone wykonanie
dokumentacji techniczną, 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 rozw(ju sieci tras
rowerowych na terenie WarszawskiegoObszaru Funkc:jonalnegow ramach instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020. Podmiotem odpowiedzialnym
za jego realizację jest Gmina. Powiat nie może występowaćjako beneficjent programu
pomocowego dla budowy ścieżek rowerowych, w związku z tym oraz z uwagi na ograniczone
możliwości finansowe w planie budżetu na 2019 rok ani w WPF na najbliższe lata nie została
przewidziana pozycja umożliwiająca realizację budowy ścieżek rowerowych.
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