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W odpowiedzi na petycję mieszkańców wsi Wieszczęta doręczoną w dniu 29
czerwca 20L7 roku, w sprawie budowy chodnika wzdłużdrogi powiatowej 26405, na
odcinku od Zespołu Szkolno - Przedszkolnego do Strażnicy, uprzejmie informuję:
Mamy ŚwiadomośĆ,że pomimo wykonywania w latach poprzednich szeregu inwestycji,
na wielu jeszcze drogach piesi przemieszczają się poboczami lub skrajem jezdni, z

uwagi na brak chodników. Może to stanowić przyczynę odczuwalnego zagrożenia
bezpieczeństwa, szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności.
Niestety z uwagi na ograniczone mozliwościfinansowe budzetu powiatu, w pierwszej
kolejnościzabezpieczać musimy środkina inwestycje, polegające na przebudowie

dróg i obiektów inżynierskich, dla których istnieje możliwośćpozyskania dotacji z
zewnętrznych Źródeł. Funkcjonujące programy unijne, rządowe oraz środki z rezerwy
budżetu państwa umożliwiają bowiem wykonanie kompleksowej przebudowy wielu
odcinków dróg powiatowych.
Aktualnie na terenie Państwa Gminy przebudowywana jest:
- główna droga w Jasienicy oraz w Międzyrzeczu Górnym,
- na realizację w kolejnych latach oczekują rozbudowa ul. Strumieńskiej wraz 7
kontynuacją rozpoczętej w latach ubiegłych inwestycji polegającej na budowie
chodnika,

Mazańcowice

-

Międzyrzecze oraz
- odcinka ul. Ligockiej w Międzyrzeczu Dolnym, dla której to inwestycji opracowywany
jest obecnie projekt techniczny.
- rozbudowa drogi

Powyzsze zadania uwzględniają także zapewnienie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego

poprzez budowę chodników, zatok autobusowych, przejśćdla pieszych, w tym przejść
z azylami,

lnformuję takze, żeZarząd Powiatu w Bielsku- Białej przylął do realizacji w dniu
20lutego br.,,,Plan rozwoju sieci dróg powiatowych w powiecie bielskim na lata 2017-

20L8". Niestety w niniejszym programie nie zaplanowano opracowania projektu
technicznego przebudowy drogi 26405 , w ramach którego można by uwzględnić

wnioskowane zadanie tj. budowę chodnika. Dlatego teŻ przy opracowaniu Planu
rozwoju na lata 2OLg_2020, rozważymy możliwośćujęcia tej inwestycji,
pragnę także poinformować,żeod początku istnienia Powiatu, zadania związane
tylko z budową chodników lub ich remontem realizowane są głównie staraniem i z
budżetu właściwychterenowo Gmin, na zasadzie wzajemnych porozumień PomiędzY
Gminą, a Powiatem Bielskim.
Ustawa o samorządzie gminnym umożliwia bowiem podjęcie działań Przez GminY w
zakresie bezpieczeństwa swoich mieszkańców,
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