
 

 

Treść interpelacji radnej Joanny Bala w sprawie drogi wojewódzkiej nr 801 

W związku z powierzeniem mi przez wyborców mandatu radnej sejmiku województwa 
mazowieckiego za pośrednictwem Pana osoby – przewodniczącego sejmiku składam interpelację 
w następującej sprawie. 
Mieszkańcy województwa mazowieckiego, radni, samorządowcy z tego terenu często zwracają 
się z prośbą o wsparcie i interwencję mającą na celu pomoc tym ludziom w bezpiecznym 
korzystaniu z dróg wojewódzkich. Najczęściej chodzi o poprawienie bezpieczeństwa pieszych         
i rowerzystów poprzez budowę chodników oraz bezpiecznych i specjalnie oznaczonych przejść    
dla pieszych. 
W związku z wypowiedzią pani Janiny Ewy Orzełowskiej - członka Zarządu Województwa 
Mazowieckiego na portalu facebook pod moim postem dotyczącym interwencji ws drogi 
wojewódzkiej nr 801 - „szanowna Pani radna jak pani przyjrzy się budżetowi dokładniej               to 
zauważy Pani, że w budżecie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jest zapisana kwota 
18 mln zł na chodniki  I z tej kwoty brane są środki na gotowe inwestycje. Nie da się wpisać 
wprost do budżetu inwestycji, na którą nie ma gotowej dokumentacji. W tej chwili przygotowywana 
jest dokumentacja, a jak Pani wie to na przygotowanie dokumentacji potrzeba czasu bo są 
procedury.”  bardzo proszę o podanie dokładnego przeznaczenia kwoty 18 mln zł na chodniki z 
podaniem szczegółów planowanych inwestycji tj. 

• zakresu ich wykonania; 

• planowanych terminów ich wykonania; 

• szacowanych kwot; 

• wnioskodawców; 

• listy aktualnie przygotowywanych dokumentacji projektowych oraz stadium ich 
zaawansowania tj. termin oddania wynikający z umowy z wykonawcą. 
Dodatkowo w związku z wypowiedzią pani Janiny Ewy Orzełowskiej - członka Zarządu 
Województwa Mazowieckiego na portalu facebook pod moim postem dotyczącym interwencji ws 
drogi wojewódzkiej nr 801 – „Joanna Bala Zapewniam Panią że Pan Wójt bardzo skrupulatnie 
pilnuje inwestycji na terenie Gminy Maciejowice, ta również, ale trzymam Panią za słowo i jak by 
były jakieś problemy z dokumentacja u Pana Wojewody poprosimy Panią o pomoc. Na razie           
w Mazowieckim Zarządzie dróg wszystko idzie zgodnie z planem.” – proszę o przedstawienie 
pełnej informacji na temat projektu oraz przebudowy ew. remontu drogi wojewódzkiej nr 801 (w 
załączeniu wniosek ws drogi 801 z dnia 28 maja 2021 r.) na terenie powiatu garwolińskiego tj.: 

• planowanego zakresu prac; 

• termin planowanego postepowania przetargowego; 

• planowanych terminów rozpoczęcia ew. ich wykonania; 

• szacowanych kwot; 

• wnioskodawców; 

• kwestii dokumentacji projektowych oraz ew. zaawansowania jej wykonania; 

• termin oddania dokumentacji projektowej wynikający z umowy z wykonawcą. 
 

 
  


