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Dotyczy: interpelacji - 22/2019 z dn. 30.10.2019 r. 

W odniesieniu do kwestii poruszanych w interpelacji nr 22/2019 z dnia 30.10.2019r. 
Starosta Nowodworski informuje, iż w zakresie dotyczącym pkt. l powyższy wniosek zgłoszony 
był w ramach interpelacji nr 20/2019 z dn. 27.06.2019r. Wstępnie oszacowany koszt przebudowy ww. 
drogi na wskazanym odcinku o dł. 5600 m, szer. 5,0 m wynosi 4,0 mln zł. Mając na uwadze powyższe, 
nie ma możliwości finansowych na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 
240 I W Secymin Polski - Nowiny - Leoncin - Nowe Grochale - do drogi woj. nr 575 na wskazanym 
w interpelacji odcinku. Jednocześnie, Zarząd Powiatu uznaje zasadność złożonego wniosku i jeśli w 
budżecie powiatu pojawią się stosowne środki finansowe, by zrealizować powyższe, rozważy 
przebudowę drogi powiatowej nr 2401 W Secymin Polski - Nowiny - Leoncin - Nowe Grochale - do 
drogi woj. nr 575. 

W zakresie dotyczącym pkt. 2 interpelacji, a mianowicie oczyszczenia rowów i poboczy 
przy drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy Leoncin oraz ustawienia oznakowania 
ograniczającego prędkość na drodze powiatowej nr 2401 W przy szkole podstawowej w Głusku 
informuje, iż roboty utrzymaniowe w zakresie oczyszczania rowów i poboczy na drogach powiatowych 
m.in. położonych na terenie gm. Leoncin są zlecane corocznie w ramach bieżącego utrzymania dróg do 
wysokości posiadanych środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Odnosząc się do wniosku o 
ograniczenie prędkości na drodze powiatowej nr 2401 W informujemy, iż wskazany odcinek 
zlokalizowany jest w terenie zabudowanym, co już ogranicza dopuszczoną prędkość do 50 km/h, 
ponadto ustawione są znaki pionowe: A-17 „dzieci", D-6 „przejście dla pieszych" znak aktywny oraz 
tabliczka T-27 wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci. 
Dodatkowo dla poprawy widoczności, oznakowanie przejścia dla pieszych jest biało - czerwone oraz 
wstawione są punktowe elementy odblaskowe tzw. ,,kocie oczka". W opinii Zarządcy drogi dodatkowe 
oznakowanie nie wpłynie znacznie na poprawę bezpieczeństwa,jeśli niestosowanie się do ograniczenia 
prędkości określonego znakiem drogowym nie będzie egzekwowane przez uprawnione służby. 

W nawiązaniu do wniosku ujętego w pkt. 3, przygotowania projektów naprawy dróg 
powiatowych, które umożliwiłyby złożenie wniosków o dofinansowania, Starosta Nowodworski 
informuje, że w ramach ogłaszanych, dostępnych dla jednostki samorządu terytorialnego, konkursów 
dofinansowujących przedsięwzięcia związane z przebudową infrastruktury drogowej składane są przez 
Powiat nowodworski wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z wytycznymi i 
wymaganiami danego konkursu oraz możliwościami finansowymi w zakresie wysokości wymaganego 
wkładu własnego. 
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Jednocześnie informujemy, iż w odniesieniu do złożonego w interpelacji P. Radnej wniosku o 
zwiększenie częstotliwości kontroli drogowych przy szkole podstawowej w Głusku - wydział 
merytoryczny starostwa przygotuje stosowne wystąpienie do uprawnionych służb, zaś wnioskowane 
wykonanie progu wyspowego we wskazanych lokalizacjach możliwa będzie w ramach środków 
przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg w roku 2020, w zakresie stosownym do wysokości środków 
przeznaczonych na ten cel. 
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