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Odporł,iadając na Pana interp.,lację z dnia 16 lutego żO2żr. w sprawie drogi
porł,iatorvej Nr 39062 Tanowo - Police, uprzejmie informuję co następuje.

Zarząd Porł,iatu w Policach stale podejmuje działanlanatzęcz poprawy stanu
infrastruktury dróg powiatowl,ch na terenie Powiatu Polickiego. Działania te są
i ednak prowadzone z intensywnością odpowiadającą mozliwościom finansowym
budzetu Powiatu Polickiego, \\spomaganym przęz dotacje uzyskiwane ze
środków zewnętrznych, takich jak budzet państwa, środkiunijne atakżę dotacje
celowe gmin położonychna terenie Powiatu Polickiego, Działaniate prowadzone
są także w kolejnościodpowiadającej stanowi technicznemtl pasa drogowego.
W ostatnich latach na terenie Pori iatu Polickiego przebudowano drogę porł,iatową
na oCcinku Szczecin - Stobno, c4,Ustowo * Siadło Góme, cały czas realizowana
jest inrvest}c_]a dLrt}czaca połączetria dlogouego Police - Szczecin- Koiejno
przygotowywane są do realizacii inwestycje na odcinkach Dołuje - Stobno,
mie.jscowośó Stobno, miejsctltvościBezrzecze, odcinka Stobno - Będargowo oTaz
w miejscowości Ustor,ł-o. \\-szystkie te inwestycje realizowane są, bądź są
planowane do realizacj i przr udziale środkórv zewnętrznych, dlatego tez składane
przez Zarząd Powiatu lr Policach li,nioski o pozyskanie środków zewnętrznych
dotyczą właśniewymienitlnr cir wcześnieiodciŃolv dróg.
Odnosząc się do Pana zaprtania. ri, przeciagu kolejnych 5latZarząd Powiatu
w Policach nie planuje realizacji jakicŃohiiek zadań inwestycyjnych w ciągu
drogi powiatowej Nr 3906Z Tanorł,o Police. \Ą-l mienione wcześniej inwestycje
w całościwyczerpuja t-l-tozlilr,ości tlnansorle Porviatu Polickiego w zakresie
inwestycji drogorrlclr rr przeciągtt kilku następnl,cir lat. Są to inwestycje
postulowane od rrieiu 1at do realizacii przez mieszkańcóli jak i przez władzę
poszczególnych sanrorzadóti gnrinnr ch. Zarząd Porviatu w Policach będzie
jednak stale monitororvał prognoze l-tnansorr-ą budżetu Porł,iatu w Policach, jak
i mozliwe fuódła pozr skania środkoir zervnętrznych w celu poszuki wania
możlirvościrealizac_ii koiejnl,ch inu,estl cji.
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