Brwinów, dnia 4 grudnia 201 8 r.

Magdalena Beyer
Radna Powiatu Pruszkowskiego
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Interpelacja
dotyczy
przebudowy drogi powiatowej z Moszny do Domaniewa
-- konkretnie chodzi o bardzo niebezpieczne miejsce na moście na rzece Utracie
i wybudowanie w tym miejscu kładkę pieszo-- rowerowej.
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Pragnęprzypomnieć, iż w projekcie przygotowanym przez Burmistrza Gminy Brwinów
(przed budową td drogi), zabrało tak ważnego elementujak kładka pieszo - rowerowa.

Ten jakże ważny element drogowo infrastruktury powiatową znacznie poprawiłby
bezpieczeństwonaszych mieszkańców.
Bardzo proszę o pochylenie się nad tym problem i pozytywną decyzję.

C,Ć,{.{4 e.{,'{4

/

e

Zarząd Powiatu Pruszkowskle9o

B

ul. trzymały

30

OS-800 Pruszków

te1.+4822 738 1400
fax+48 22 728 92 47

powiat
pruszkowski
nieskońaone możliwości

www.powiat.pruszków.pl

Pruszków, dnia 17 grudnia 2018 r

8. 12. 2018

Pan Stanisław Dymura
Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

W odpowiedzi na interpelacje radną Magdaleny Beyer (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. Grodziskiel i ul. Sportowej
w Brwinowie, budowa chodnika wzdłuż drogi powiatową ul. Piłsudskiego w Brwinowie
na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Błońskią oraz budowa kładki pieszo-rowerową
na rz. Utracie w ciągu drogi powiatowej nr 31 1IW będą zgłoszone do budżetu na rok 2019
w ramachzadań inwestycyjnych pn. ,,Bz/damasygna//zać7/ślt,/e//nyc/z", ,,Bz/doba cbodn/łów
przy drogach powiatom'ych'' Diaz ,, PrzebudoM,aobiektów inżyllieOjnych
W budżecie w 2019 r. znajduje się zadanie inwestycyjne pn. ,,.Budowadrog/ nr 3/.70H'
we ws/ .Kaszę/ec/ Kraj/?a". W chwili obecnej dla tego zadania zostało zlecone wykonanie
dokumentacji techniczną, której zakończenie przewidziano na dzień 15.04.2019 r. Ze względu
na bezpieczejlstwo mieszkańców szczególną uwagę zwrócono prolektantowi na rozwiązanie
organizacji ruchu w okolicach ,,Zielonego zakątka".

Ponadto informuję, że istnieje możliwość realizacji projektów rozwoju sieci tras
rowerowych na terenie WarszawskiegoObszaru Funkcjonalnegow ramach instrumentu
Zintegrowanych Inwestyc:ji Terytorialnych WOF 2014-2020. Podmiotem odpowiedzialnym
za jego realizac:jęjest Gmina. Powiat nie może występowaćjako beneficjent programu
pomocowegodla budowy ścieżekrowerowych, w związku z tym oraz z uwagi na ograniczone
możliwości Hlnansowew planie budżetu na 2019 rok ani w WPF na najbliższe lata nie została
przewidziana pozycja umożliwiająca realizację budowy ścieżek rowerowych.
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