UCHWAŁA Nr XIX/146]20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 czerwca

2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 9 ust. 2
(Dz. U. z2018r. poz. 870) otaz

powiatotym ( Dz. U. z2020

r.

i

atl-.

art, 13 ust. 1 ustawy
12 pkt, 1 1 ustawy

z

z

dnla 11 lipca 20I4r, o petycjach

dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie

poz.920) uchwala się, co następuje:

§1.
1.

Rada Powiatu w Makowię Mazowieckim postanawiauznac petycję zazasadną.

2.

Odpowiedz na petycję stanowi załączntk do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia,
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Załącznik
do uchwały Nr XIX|146120

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 częrwca2020r.

Do Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim wpłynęłapetycja w sprawie budowy
Ściezki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2102W Kaszewiec-Chełsty-Jawory Stare.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w/w petycj ę rcąaftywŃanaposiedzeniu w dniu 22 maja
2020r. Wnioskodawcy do reprezentowania ich na posiedzeniu wyznaczyli Burmistrza Gminy
Rozan

- Pana Piotra Swiderskiego.
Z vłyjaŚnień Pana Butmistrza wynika, że droganr 2l02W Kaszewiec-Chełsty-Jawory

Stare jest

w okresie letnim batdzo intensywnie eksploatowana. Remont tej drogi odbył się,
kiedY grupa Europol Gaz prowadziła inwestycję gazową. Droga ta prowadzi d,o dziŃek
letniskowych oraz do domów mieszkańców wsi Chełsty a nawięrzchnia wymaga napraw.

GdYbY Rada Powiatu podjęła decyzję,

ńy ją wyremontowaó i

uzupełnić o ciąg pieszo

rowerowY, to samorząd gminy RÓzan jest w stanie udzielió pomocy finansowej a nawet pokyć
całe kosźy związane z budową wspomnianego ciągu pieszo lowelowego.

Komisja wraz z zaploszonymi osobami wysłuchała propozycji technicznych Pana
Burmistrza Swiderskiego ktory zaproponował, aby na tej drodze wyznaczyó ciąg drogowy,
który będzie częściądrogi asfaltowej ale oddzielony liniąprzerywaną

odblaskowymi. Byłby to ciąg

i

oznaczony elementami

z którego mogliby korzystać piesi jak też w razie

potrzeby

samochody. Takie rozwiązante w zupełnościzadowoliłoby mieszkańców Chełst.

PanZdzisław Sobol- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował,że droga
ta

jest zawąska by zbudowac na niej ścieżkęrowerową. Śclezka ma konkretne wymiary i

Parametry, które musi spełniać tzn.2.5 m szerokościa droga 6 m. Zaznaczył, że stan tej drogi
jest zadawalający i nie wymaga obecnie remontu.

KomisjaPo wysłuchaniu argumentów obydwu stron stwierdza,żew celu zapewnienia
bezPieczeństwa mieszkańcom wsi Chełsty otaz poprawy warunków ich zycia war1o znależc
rozwiązanie, które pozwoli .vqvznaczyc ciąg drogowy wydzielony linią przerywaną

odblaskami

z

i

drogi powiatowej Kaszewiec-Chełsty -Jawory Stare.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za zasadnąi wnosi

o

jej przyjęcie

przez Radę Powiatu.
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