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BR.0828.1.2019 Nowy Dwór Mazowiecki, 05. 42.2019 r. 

Elżbieta Kapałka 
Radna Powiatu Nowodworskiego 

W odpowiedzi na Pani prośbę - interpelację z dnia 21.11.2019 r. informujemy, 
iż stosownie do postanowień art. 21 ust. 9 - 12 ustawy o samorządzie powiatowym ( dz. U. 2019 
poz. 511 ) w sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje do starosty. 
Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać 
krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej 
pytania. W komentarzu do przepisów ustawy wskazuje się, że "( ... ) Należy przyjąć, że 
interpelacja radnego powinna dotyczyć spraw zasadniczych, odnoszących się przede 
wszystkim do kwestii planów, strategii, zagadnień mających z punktu widzenia interesów 
wspólnoty samorządowej znaczenie fundamentalne ( ... ). Złożone pismo nie stanowi 
interpelacji, bowiem o tym jak je zakwalifikować decyduje treść. Ta natomiast wskazuje, że 
jest to raczej zapytanie, które radny składa "w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie 
faktycznym" 

Odpowiadając na prośbę o przekazanie wykazu inwestycji drogowych powiatu 
nowodworskiego w 2019 r. w pierwszych trzech kwartałach w podziale na poszczególne gminy 
z informacją ile środków i jak długie odcinki zostały wyremontowane, poniżej przekazuję 
wykaz inwestycji: 
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk- Nuna. Odcinek o dł. 700 m. Koszt: 

276 897,60 zł brutto. 

2. Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie 
powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 31000400. 
Część 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2421 W relacji Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów. 
Odcinek o dł. 2550 m. Koszt: 1 727 272,00 zł brutto. 

3. Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie 
powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 31000400. 
Część 2 - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 2428W 
(miejscowości Czajki i Dębinki) oraz 2425W (miejscowość Siennica). Odcinki o dł.: Czajki - 
400 m, Dębinki - 415 m, Siennica - 300 m. Koszt: 274 323,05 zł brutto. 
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