Kalisz, dnia 28.07.2021 r.
ORS.0022.27.2021

Pani
Alicja Łuczak
Radna Powiatu Kaliskiego

W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Panie podczas XXXV Sesji Rady
Powiatu Kaliskiego w dniu 23 czerwca 2021 roku dotyczącą przebudowy drogi powiatowej
nr 4587P informuję co następuje.
Droga powiatowa nr 4587P nie posiada skrzyżowania z drogą krajową nr 25. Jej
początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4590P w miejscowości
Złotniki Małe Kolonia (przy posesji nr 1). Odcinek drogi powiatowej od drogi krajowej nr 25
do skrzyżowania w Złotnikach Małych Kolonii w roku 2015 został pozbawiony kategorii drogi
powiatowej i zaliczony do kategorii dróg gminnych. Od 1 stycznia 2016 roku Zarządcą
przedmiotowego odcinka drogi jest Burmistrz Stawiszyna.
W kwestii przebudowy przedmiotowej drogi informuję, że odcinek przedmiotowej
drogi położony na terenie gminy Stawiszyn zostanie przebudowany przez Gminę i Miasto
Stawiszyn w ramach powierzenia zadania i porozumienia o wspólnym finansowaniu robót
budowlanych. Pozostały odcinek drogi powiatowej nie jest planowany do przebudowy. W
ramach bieżącego utrzymania na tym odcinku zostaną wykonane w bieżącym roku naprawy
cząstkowe nawierzchni jezdni w miejscach spękań i ubytków masy bitumicznej.
Dodatkowo nadmieniam, iż w bieżącym miesiącu zostały wykonane lokalne roboty
drogowe polegające na wzmocnieniu poboczy gruntowych.
Z poważaniem
Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosal

Do wiadomości:
- Pan Jan Adam Kłysz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

Kalisz, dnia 28.07.2021 r.
ORS.0022.27.2021

Sz. P.
Małgorzata Banaś
Radna Rady Powiatu Kaliskiego

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Panią Radną na XXXV Sesji Rady Powiatu
Kaliskiego w dniu 23.06.2021 r., uprzejmie informuję jak niżej.
Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi uprzednio w odpowiedzi na wniosek Komisji
Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Powiatu Kaliskiego wypracowany na
posiedzeniu w dniu 26.05.2021 r., uprzejmie informuję że Zarząd Powiatu Kaliskiego podjął
decyzję o aplikowaniu o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4632P na odcinku
Wola Droszewska – Brzeziny w ramach naboru wniosków na 2022 rok o dofinansowanie
zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg
gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Nadmieniam, że nabór wniosków na 2022 rok zostanie przeprowadzony w roku bieżącym,
natomiast nabór wniosków na 2021 rok prowadzony był od 9 lipca do 10 sierpnia 2020 r.
i został już rozstrzygnięty.

Z poważaniem
Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosal

Do wiadomości:
Sz. P. Jan Adam Kłysz – Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Kalisz, dnia 28.07.2021 r.
ORS.0022.27.2021

Pan
Paweł Kaleta
Radny Powiatu Kaliskiego

W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Pana podczas XXXV Sesji Rady
Powiatu Kaliskiego w dniu 23 czerwca 2021 roku dotyczącą zamontowania progu
zwalniającego na odcinku drogi cyt. „Miedzy ścieżką zdrowia w Wolicy, a sklepem Lewiatan”
informuję co następuje.
Droga powiatowa nr 4627P posiada właściwe oznakowanie pionowe. Wspomniany
odcinek drogi znajduje się w obszarze zabudowanym, czyli dopuszczalna prędkość
pojazdów to 50 km/h.
Drogą tą poruszają się pojazdy komunikacji zbiorowej (KLA Kalisz i PKS Kalisz), co
wyklucza zastosowanie progów zwalniających.
Wydział Dróg Powiatowych wystąpi do Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu o objęcie
tej drogi wzmożoną kontrolą, ze względu na częste przypadki przekraczania dozwolonej
prędkości.
Z poważaniem
Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosal

Do wiadomości:
- Pan Jan Adam Kłysz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego.

