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Zapytanie
W odpowiedzi na interpelację, wniesioną w dniu 25.10.2021 roku podczas XXXV
sesji Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie zabezpieczenia środków w
planowanym budżecie powiatu na 2022 rok, na budowę chodników w ciągu drogi
powiatowej (dawny odcinek dr. woj. nr 984 Lisia Góra-Mielec) w m. Radomyśl
Wielki, ul. Piłsudskiego, ul. Firleja na odcinku od istniejących chodników do ronda
otrzymałem odpowiedź, że brakujące odcinki chodników w ciągu drogi powiatowej
w m. Radomyśl Wielki są umieszczone w planie budżetu Powiatu Mieleckiego na
2022 rok. W budżecie powiatu na 2022 rok w dz. 600 (transport i łączność), rozdz.
60014 (drogi publiczne powiatowe), grupa 1600 (Inwestycje i zakupy
inwestycyjne) oraz w uzasadnieniu do budżetu, nie są wyszczególnione powyższe
inwestycje.
Uzasadnienie:
Opracowana jest dokumentacja projektowa na budowę brakującego odcinka
chodnika w ciągu dawnej dr. woj. nr 984 Lisia Góra-Mielec między m, Partynia a
m. Radomyśl Wielki, ul. Firleja a więc stworzone są warunki do wykonania
chodnika w ciągu drogi powiatowej (dawny odcinek dr. woj. nr 984 Lisia GóraMielec) w m. Radomyśl Wielki, ul. Firleja. Za budową powyższych chodników
przemawia również fakt, że dr. woj. nr 984 Lisia Góra-Mielec oraz droga
powiatowa (dawny odcinek dr. woj. m* 984 Lisia Góra-Mielec) są drogami
strategicznymi o zwiększonym nasileniu mchu samochodowego. Mieszkańcy m.
Partynia, m. Zdziarzec oraz m. Radomyśl Wielki, ul. Piłsudskiego którzy chcą
dostać się pieszo do pobliskiego Centrum Radomyśla Wielkiego, zmuszeni są
poruszać się po w/w drogach, w miejscach gdzie nie ma chodników, jezdnią bądź
wąskim poboczem, co jest dla nich bardzo niebezpieczne, szczególnie w okresie
zimowym kiedy warunki pogodowe są niekorzystne. Ze względu na nasilający się
ruch samochodowy i w trosce o poprawę poziomu bezpieczeństwa pieszych,
budowa powyższych chodników jest niezbędna.
Pytanie: Czy Zarząd Powiatu Mieleckiego uwzględnił powyższe inwestycje w
budżecie powiatu na 2022 rok, jeśli nie to czy planuje wygospodarować
odpowiednie środki w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku?
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