UCHWAŁA Nr XDV147|20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na Podstawie aft. 9 ust. 2 i ań. 13 ust. 1 ustawy z dnta 11 lipca 2OI4t. o petycjaclr
(Dz. U. z20l8r. poz, 870) oraz art. 12 pkt,11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz, U, z2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§1.
1.

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim postanawiauznacpetycję za zasadną.

2,

Odpowiedz na petycję stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.
Uchwała wchodzi w Ęcie z dnięmpodjęcia.

PMnwopNIcącYRADY

Załącznik
do uchwały Nr XIX/147l20

Rady Powiatu w Makowie Mazowieckinl

z dnia 30 częrwcaZOZOt,.

Do RadY Powiatu w Makowie Mazowieckim wpłynęłapetycja w sprawie budowy
chodnika/Ścieżki rowerowej, ewentualnie wydzielonego pasa pieszo-rowelowego ptzy dtodze
powiatowej Nr 2 1 2 8 W Rożan-Dzb ądz-Brzóze-Rzewnie -Łaś.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w/w petycj ę rczpatrywałanaposiedzeniu w dniu 22 mĄa
2020r. Wnioskodawcy do reprezentowania ich na posiedzeniu wyzn aczyli Panią Mariolę
Baszczyńską oruz Burmistrza Gminy Rózan P anaPiotra Swiderskiego.
-

W sPrawie budowY chodnika przy drodze powiatowej Pani Baszczyńska poinform owała, że
Dzbądz oddalonY jest od Różana 5 km i jest miejscowością przejezdnądla wielu samochodów
m,in. dla cięzarowYch, które Przewożążwir w wyrobiska wBrzózem. Trasa tauczęszczana jest
PrzęZmieszkańców którzy poruszają się poboczem jezdni. Codziennie rano i po południu dzieci
muSZą dojŚĆ do PrzYstanku autobusowego, co jest dla nich

i ich rodzicówbardzo stresujące i

niebezpieczne,
Pan DYrektor Sobol powiedział , że nie ma tam miejsca na budowę chodnika, byłoby
to bardzo
trudne zeby utworzyc go przy tej trasie.
Pan Burmistrz Piotr Swiderski apelował, ze jest to niezbędna inwestycja w tej miejscowości
i
deklaruje małe wsparcie finansowe tej inwestycji ze strony samorządu.

StarostaPanZbigniewDeptuła potwierdził,żenięmawątpliwościnazasadnośćtejinwestycji,
alę trzęba wziąc Pod uwagę, że koszt będzie bardzo duży, Chodnik miałby długość
około
2 kilometrow.
Parri SołtYs Baszczyńskazaptoponowała, aby inwestycjabyłarealizowana etapami,
ze nikt nie
oczekuj e r eal'izacji całej inwes ty cli o d, r azu.

Komisja Po wysłuchaniu argumentów obydwu stron oraz na wniosek Radnej pani
MartY Daniłowskiej, wnioskuje o wprowadzenie takich rczwiązańprojektowo-technicznych,
ktore będą poprawiać bezpieczeństwo i jakośó
Ęciamieszkańców.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje petycję za zasadnąi wnosi

o

jej przyjęcie

przez Radę Powiatu.
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