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Radny Rady Powiatu 

w Kielcach 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dn. 29.08.2022 r. informuję, że zgodnie z wieloletnią praktyką, 

inwestycje na drogach powiatowych są realizowane przy współudziale finansowym gmin 

w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego. To gminy, biorąc pod uwagę swoje potrzeby, 

zgłaszają konkretne zadania na swoim terenie, przesyłając propozycje ich dofinansowania. Realizacja 

zadania wymienionego w Pana interpelacji wymaga opracowania dokumentacji technicznej. Jeżeli Gmina 

Strawczyn zgłosi to zadanie do wspólnej realizacji, zabezpieczając w budżecie odpowiednie środki 

finansowe oraz zleci wykonanie na nią projektu technicznego, to Zarząd Powiatu rozpatrzy jego finalizację. 

Jednocześnie informuję, że dnia 8.09.2022 r. dokonano przeglądu w/w drogi pod kątem uszkodzeń 

powstałych w wyniku prac związanych z siecią kanalizacyjną. W jego wyniku stwierdzono zapadnięcie 

się jezdni przy studzience kanalizacyjnej w okolicach działki nr 71 w msc. Korczyn. Wobec powyższego, 

Wykonawca robót zobowiązał się do usunięcia omawianej usterki do końca września br. 

Odnośnie wycinki drzew w okolicach wskazanych posesji (tj nr 35 i 70) przy omawianej drodze 

nadmieniam, że Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach uzyskał stosowne pozwolenie. W związku z powyższym 

zostanie ona wykonana po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu na wycinkę drzew na terenie 

Powiatu Kieleckiego do końca br. 

Do końca października zostanie sfrezowany pień usuniętego dębu przy DP nr 1398T w kierunku 

posesji nr 1 w msc. Korczyn. Natomiast pogłębienie rowu będzie wykonane siłami własnymi Obwodu 

Drogowego w Stachurze w miarę możliwości technicznych. 
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