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a'q prośbę o wyjaśnienie algorytmu przy tworzeniu konstrukcji powyższego wykazu
Z materiałem powyższym zostaliśmy zapoznani już na okoliczność obrad konwentu gmin oraz pism
kierowanych do gmin. Już wówczas składałem prośbę o uzupełnienie tego wykazu haseł zadań
inwestycyjnych drogowych o np. minimum dwie kolumny zawierające orientacyjne dane zakresów
rzeczowych (długości) i szacowanych kosztów przedstawionych tam zadań.
Pragnę zapytać, czy powyższe materiały były przedmiotem obrad zarządu, a jeśli tak to którego, gdyż

z dostępnych informacji umieszczonych na stronie WWW:powiat:pruszkow.pl nie mogę się o tym
dowiedzieć.
Przedstawiony nam materiał jest niewystarczający do podjęcia dyskusji merytorycznych na ten temat
dlatego ponownie tą drogą składam wniosek o przedstawienie informacji radnym, uzupełnionych o te
szacowane i planowane wartości.
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W odpowiedzi na interpelację Pana Mirosława Chmielewskiego
Radnego Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 22 maja 2019 r. informuję, iż wykaz inwestycji drogowych,
przewidzianych do realizacji w latach 20 19-2023, został przygotowany w oparciu o uzgodnienia
dokonane podczas objazdów dróg powiatowych przy udziale przedstawicieli poszczególnych
gmin, korespondencję w przedmiotowym zakresie z Prezydentem, Burmistrzami
i Wqtami, a także ustalenia poczynione na konwencie gmin powiatu pmszkowskiego. Głównym
celem ww. działań było stworzenie listy najważniejszych inwestyc:ji drogowych, które będą
realizowane przez najbliższe lata. Powyższy katalog był przedmiotem obrad Zarządu Powiatu

8 maja2019roku.
Jednocześnie zawiadamiam, że przedmiotowy wykaz został rozszerzony o następujące
dane: fłlkt posiadania dokumentacji projektowej lub jej braku, szacowane koszty realizacji
oraz wysokość środków finansowych zabezpieczonychw budżecie powiatu pruszkowskiego
oraz w WPF. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zaplanował prezentację uzupełnionego materiału
podczas najbliższego posiedzenia Komigi Inwestycji, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa.

STA
Krzyk.

