Brwinów,dnia4 grudnia2018 r
Magdalena Beyer
Radna Powiatu Pruszkowskiego

Szanowny Pan

Krzysztof Rymuza
Starosta Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków

Interpelacja
dotyczy

budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Br)finowie
na odcinku od ul. Sienkiewiczado ul. Błońskiej.
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ze względu na liczne apele i sygnały mieszkańców Brwinowa, zwł'adam się

z ogromną prośbą o budowe chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Pilsudskiego
w Brwinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul, Błońskiei.

Mając na uwadze usytuowanie przedszkola, a także szkoły podstawowej przy

ul. Piłsudskiego - chodnik znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników
infiastiuktury drogowej, a zwłaszcza bezpieczenstwo dzieci.

Bardzo proszę o pochylenie się nad moją prośbą i pozyty)vną decyzję.

0

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

W

ul. Drzymały 30

OS-800 Pruszków
te1. +48 22 738 14 00

powiat
pruszkowski
nieskończone możliwości

fax +48 22 728 92 47
wwwpowiat.pruszków.pl

Pruszków, dnia 17 grudnia 201 8 r

Pan Stanisław Dymura
Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

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 sygnalizaqi świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grodziskią

i ul. Sportowej

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

na rz. Utracie w ciągu drogi powiatowej nr 311IW będązgłoszonedo budżetuna rok 2019
w ramach zadań inwestycyjnych

pn. ,,Bz/down sygna//zach/ ś14'/e//nyc/z", ,,Z?z/doba c/zdan/ków

przy drogach powiatowych'' Olaf ,, Przebtłdowaobiektów iłtżynieryjnych".
W budżecie w 2019 r. znajduje się zadanie inwestycyjne pn. ,, BŁ/doba drog/ n/" 3//0W
we ws/ .Kószayec
/ Krosna". W chwili obecną dla tego zadaniazostało zlecone wykonanie
dokumentacji technicznej, której zakończenie przewidziano na dzień 15.04.2019 r. Ze względu
na bezpieczeństwo mieszkańców szczególną uwagę zvnócono prolektantowi na rozwiązanie
organizacji ruchu w okolicach ,,Zielonego zakątka"

Ponadto informuję, że istnieje możliwość realizacji projektów rozwoju sieci tras
rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkc:jonalnego w ramach instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020. Podmiotem odpowiedzialnym
za jego realizacjęjest Gmina. Powiat nie może występowaćjako beneHlc:cent
programu
pomocowego dla budowy ścieżek rowerowych, w związku z tym oraz z uwagi na ograniczone
możliwości finansowew planie budżetuna 2019 rok ani w WPF na najbliższelata nie została
przewidziana pozycja umożliwiająca realizację budowy ścieżek rowerowych.
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