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Radna Rady Powiatu 

w Kielcach 

W odpowiedzi na Pani interpelację z dn. 8 września 2022 r. informuję, 

że prace związane z udrożnieniem i pogłębieniem rowów na wskazanym przez Panią odcinku 

drogi powiatowej zostaną uwzględnione oraz przeprowadzone po rozstrzygnięciu przetargu 

i wyłonieniu wykonawcy prac odwodnieniowych na 2023 r. Jeżeli chodzi o wykonanie 

przejścia dla pieszych przy kościele w msc. Niestachów i przesunięcie znaku drogowego 

oznaczającego teren zabudowany, to pod koniec października br. planowane jest przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach powołanie Komisji w celu poprawy bezpieczeństwa 

na drogach powiatowych Powiatu Kieleckiego, także na drodze powiatowej nr 1321T (stary 

nr 0331T). Postanowienia tej Komisji będą wzięte pod uwagę pod kątem zasadności 

wykonania przejścia dla pieszych we wskazanym przez Panią miejscu oraz usytuowania znaku 

drogowego D-42. Usterki na w/w drodze zostały usunięte w 2019 r., ale w ramach gwarancji, 

która obowiązuje do 2023 r., w latach 2020 - 2022 odbyły się przeglądy, w ramach których 

zlecono wykonanie robót poprawkowych. Natomiast przegląd pogwarancyjny zostanie 

dokonany pod koniec 2023 r. 

Jeżeli chodzi o kwestię remontu mostu na rzece Warkocz, to była ona już wielokrotnie 

omawiana i podtrzymuję swoje stanowisko będące odpowiedzią na jedną z Pani poprzednich 

interpelacji i zawartą w piśmie znak: PZD.054.64.2022.PG. Nadmieniam, że praktyki 

dotyczące współpracy odnoszą się do wszystkich gmin Powiatu Kieleckiego, a nie tylko 

do Gminy Daleszyce, która zajmuje pozycję wiodącą w zakresie ilości inwestycji 

zrealizowanych na drogach powiatowych na jej terenie. 
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Nie wszystkie jednak gminy są zainteresowane wykonaniem projektów z uwagi 

na brak środków finansowych lub ze względu na fakt, że już wykonują projekty na drogi 

powiatowe, albo po prostu nie są zainteresowane konkretną inwestycją, na wykonanie 

której nalegają Radni Powiatu Kieleckiego. 

Ponieważ współpraca z Burmistrzem Gminy Daleszyce przy realizacji wspólnych 

inwestycji układa się bardzo dobrze, Gmina Daleszyce wykonuje projekty, których koszt jest 

uwzględniony przy ich realizacji. 
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