Wyciąg z Protokołu Nr XLI/2014 sesji Rady Powiatu w Radomiu odbytej
30 kwietnia 2014 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
Interpelacja Radnego Pawła Dziewita dotycząca kwestii włączenia nowej
inwestycji pt: „Droga Antoniówka – Groszowice – Piotrowice, opracowanie
dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i dokumentacji
projektowej”, do zadań inwestycyjnych na 2014 rok
Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Interpelacje i zapytania radnych.
(…)

Radny Paweł Dziewit stwierdził, że analizując zadania inwestycyjne na 2014 rok
z zadowoleniem zauważył, że została wprowadzona nowa inwestycja pt: droga Antoniówka –
Groszowice – Piotrowice – opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego i
dokumentacji projektowej. Zapytał, czyja to była inicjatywa i czy te pieniądze są
przeznaczone tylko na dokumentację. Chciał również wiedzieć, czy w międzyczasie droga ta
została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w WPI na przyszłe lata i kiedy
ewentualnie jest planowane zakończenie tej inwestycji. Ponadto dopytywał, czy
dokumentacja na projekt tej drogi została przyjęta, bo w poprzednich latach radni prosili
o wniesienie tej drogi do planów budżetowych, ale się to nie udawało.
(…)
Przystąpiono do realizacji 12 pktu porządku dziennego obrad - odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje i zapytania radnych.
(…)
Następnie odnośnie interpelacji radnego Pawła Dziewita dot. drogi Antoniówka – Groszowice
Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk poinformował, że sprawa jest zdefiniowana, jaki to
jest zakres. Jest dokumentacja do regulacji stanu prawnego i dokumentacja techniczna.
Poinformował, że był rozważany taki pomysł, że można otrzymywać dotację z budżetu
państwa, z rezerwy inwestycyjnej na drogi, które mają w swoim ciągu obiekty mostowe.
Stwierdził, że tam jest most i dlatego uznano, że żeby nie stracić możliwości ubiegania się
w przyszłym roku o pieniądze z tej rezerwy trzeba mieć wcześniej opracowaną dokumentację
techniczną, Stąd w rozmowach w ramach Zarządu uznano że pieniądze na dokumentację
warto wydać po to żeby w przyszłym roku mieć możliwość aplikowania o środki.
(…)
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