
Zakcznik 
do uchwaly nr VI/45/2019 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 24 kwietnia 2019r. 

Uzasadnienie 
do uchwaly Rady Powiatu w Pu/tusku 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkancow powiatu 

Do Rady Powiatu w Pultusku wplyne wniosek mieszkancow miejscowoki Grochy-

Imbrzyki, Stare Grochy, Mierzeniec, Koziowo z dnia 4 grudnia 2018r. dotyczqcy 

polo2enia nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 3430 na odc. KozlOwka- granica 

powiatu. 

Przewodniczag Rady pismem z dnia 27 grudnia 2018r. (znak: 

WORZ.1510.1.2018) skierowal wniosek do rozpatrzenia przez Komisjc Skarg 

Wnioskow i Petycji. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2019r. zapoznala sic: 

• z powy2szym wnioskiem 

• wyjagnieniami z1oZonymi w sprawie przez pracownikow Zarza_clu Drog 

Powiatowych w Pultusku, 

• z informac4 Zarzadu Powiatu o projekcie planu przebudowy drog 

powiatowych na lata 2019 — 2023, ktory bcdzie przedmiotem rozmow z 

wladzami samorz4dow gminnych powiatu pultuskiego i bcdzie wymagal 

zajecia stanowiska przez Radc Powiatu. 

Ma4c na wzglcdzie powy2sze, jak rownieZ ustalony przez Radc Powiatu przegkd 

drog powiatowych, poinformowano wnioskodawcow (pismo z dnia 4 stycznia 2019r. 

znak: WORZ. 1510.1.2019), 2e przedstawiona sprawa zostanie rozpatrzona przez 

Komisjc niezwlocznie po dokonaniu powy2szych czynnoki. 

Spotkanie z przedstawicielami samorzadow gminnych odbylo sic 15 stycznia 

2019r., natomiast przeg1ad drog powiatowych zostal przeprowadzony przez 

Radnych Rady Powiatu oraz przedstawicieli samorzaclow gminnych w dniach 

1 kwietnia 2019r. oraz 5 kwietnia 2019r. 



W dniu 12 kwietnia 2019r. Komisja Skarg Wnioskow i Petycji z udzialem Dyrektora 

Zarz4du Drog Powiatowych oraz Wicestarosty Pultuskiego ponownie rozpatrzyla 

przedmiotowy wniosek. 

Komisja potwierdzila koniecznogC przeprowadzenia kompleksowej 

przebudowy drogi powiatowej nr 3430W relacji Kozlowka — granica powiatu. 

W roku 2015 zostaly wyremontowane lokalnie odcinki przedmiotowej drogi, 

w miejscach najbardziej zdegradowanej nawierzchni, zagrazajacych bezpieczenstwu 

ruchu drogowego, wyNcznie ze grodkow wlasnych powiatu. 

Zarz4d Powiatu uwzglcdnil w planie inwestycji drogowych na lata 2019-2023 

przebudowc drogi powiatowej na odcinku Kozlowka — granica powiatu. W roku 

biecym planuje sic wykonaC dokumentacjc techniczn4, a w latach kolejnych jej 
• 

realizacjc. 

Ze wzglcdu na szacunkowy, wysoki koszt inwestycji i mo2liwogci finansowe 

Powiatu Pultuskiego, przebudowa drogi bcdzie mchliwa, przy deklaracji Gminy Gzy 

w partycypowaniu w kosztach i bcdzie wymagala pozyskania dotacji z Funduszu dla 

Drog Samorz4dowych. 

Ma4c na wzglcdzie obecny stan drogi Zarz4d Drog Powiatowych w Pultusku 

bcdzie podejmowal wszelkie dzialania majace na celu zapewnienie jej przejezdnog 

‘EWODNICZACY 
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