
 

Załącznik do uchwały Nr XL/246/2022 

Rady Powiatu w Pułtusku  

z dnia 27 kwietnia 2022r. 

 

Odpowiedź na wniosek z dnia 20 marca 2022r.  

w sprawie  budowy chodnika w miejscowości Obryte w kierunku 

miejscowości Skłudy. 

 

W dniu 25 marca 2022r. do Rady Powiatu w Pułtusku wpłynął wniosek Sołtysa 

Wsi Obryte z dnia 20 marca 2022r., występującego w imieniu mieszkańców, 

dotyczący uwzględnienia w planach inwestycyjnych oraz wprowadzenia                            

do budżetu powiatu na 2022r. wykonania inwestycji polegającej na budowie 

pobocza w formie chodnika dla pieszych wzdłuż  drogi powiatowej (nr 4407W               

Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk) od budynku Obryte 2  w kierunku wsi Skłudy. 

Przewodniczący Rady pismem z dnia 30 marca 2022r. (znak: 

WORZ.1510.1.2022) skierował wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Skarg 

Wniosków i Petycji.  

Komisja na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022r.  zapoznała się z:  

 z  powyższym wnioskiem,  

 informacją obecnego na posiedzeniu Komisji Sołtysa wsi Obryte,  

 informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku,  

 informacją Starosty Pułtuskiego.  

Ze względu na szacunkowy, wysoki koszt inwestycji i możliwości finansowe 

Powiatu Pułtuskiego, a także intensywność i rodzaj zabudowy oraz wynikające                

z tego małe natężenie ruchu pieszego,  w chwili obecnej nie ma możliwości 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku.  

Ponadto wnioski, które miałyby być ujęte w projekcie budżetu na rok 2022, 

powinny wpłynąć najpóźniej do 30 września 2021r., tak by Zarząd Powiatu miał 

możliwość zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych. Należy 

podkreślić, że w latach 2020-2022 została przebudowana  droga powiatowa                       

nr 4407W Jegiel-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy,                

a w latach następnych planowana jest przebudowa odcinka Pułtusk-Psary. 

 

 



 

Zgodnie z informacją Starosty Pułtuskiego budowa chodnika na 

wnioskowanym odcinku będzie możliwa w roku 2023, pod warunkiem 

pozyskania  dofinansowania na realizację tego zadania.  

Z  uwagi na powyższe Rada Powiatu w Pułtusku uznaje za zasadne 

wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Pułtusku,  na etapie projektowania planu 

budżetu na rok 2023, z wnioskiem do Wójta Gminy Obryte o partycypowanie                     

w  kosztach realizacji wnioskowanej przez mieszkańców inwestycji.  

 Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców na wskazanym odcinku 

zostanie ustawiony znak drogowy „uwaga piesi”.  

 

 

 

 


