Wyci^g z Protokolu Nr XIV/2012 sesji Rady Powiatu w Radomiu odbytej
30 stycznia 2012 roku w sail sesyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
Interpelacja Radnego Pawla Dziewita dotycz^ca rozwazenia mozliwosci
wykonania przejscia dla pieszych w miejscowosci Grzmucin, na wysokosci
Kosciola na terenie Gminy Gozd, na drodze powiatowej 3530W Kwatka Boguslawice - Skaryszew

Przystqpiono do realizacji punktu 4 porzajAku obrad - Interpelacje i zapytania radnych.
(...)
Radny Pawel Dziewit zapytai, czy bylaby mozliwosc zrobienia przejscia dla pieszych na
wysokosci kosciola w Grzmucinie. Poprawiloby to bezpieczeristwo ludzi. ktorzy ucz^szczaj^
do kosciola.

Przystqpiono do realizacji 1 7 pktu porzqdku dziennego obrad - odpowiedzi na zgioszone
interpelacje i zapytania radnych.
Przejscie dla pieszych w Grzmucinie. Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka
poinformowala, ze nie wpiynaj wniosek dot. wyznaczenia przejscia dla pieszych
w Grzmucinie. Jesli tylko wplynie niezwtocznie sprawa^ si? zajmie.
(...)
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W zwia^zku z pismem Radnego miejscowosci Grzmucin - Pana Andrzeja Pszczoly
Wojt Gminy Gozd zwraca si? z prosba^ o rozwazenie mozliwosci wykonania przejscia dlu
pieszych na drodze powiatowej nr 3530W wg zalqczonej lokalizacji.
W zalajczeniu przesylamy pismo z dnia 17.10.201 1 r wraz zal^cznikiem graficznym.
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W zwiazku z licznymi interwencjami mieszka.nc6w wsi Grzraucin wniosJcuj?
o wystapienie do Powiatowego Zarzadu Drog w Radomiu o zlokalizov/anie przejscia
dla pieszych na drodze powiatowej nr 3530W oraz oznakowauie go znakiem ..D-6".
W zalaczeniu mapa z lokalizacja,proponowanego pi-zejscia dla pieszych.
Na w/w odcinku drogi wyst^puje duze nat?zeniu ruchu piesT^oh wCT/i^.zJr;uze zaajdujacym
si^ tarn kosciolem parafialnym.

