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Dotyczy: drogi nr 0023T Chmielnik - Ruda
w miejscowościach Zrecze Małe, Zrecze Chałupczańskie

Interpelacja

Szanowny Panie Przewodniczący
W związku z pismem otrzymanym od Pani Danuty Orkisz - Radnej Rady Miejskiej 

w Chmielniku i licznymi sygnałami od mieszkańców Zrecza Małego, Zrecza 
Chałupczańskiego, dotyczącego złego stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 0023T 
zwracam się z prośbą o poprawę jej nawierzchni.

Uzasadnienie:

Droga ta jest ponad czterdziestoletnia, wykonana z płyt betonowych, gdzie w trakcie 
wielu lat eksploatacji potworzyły się pęknięcia i dziury. W trakcie opadów gromadzi 
się w nich woda. Przy drodze nie ma chodnika, co stanowi niebezpieczeństwo 
dla poruszających się pieszych, a zwłaszcza dzieci. Przejazd samochodem jest trudny 
dla samochodów osobowych, a zwłaszcza mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy 
codziennie się poruszają tą drogę. Dochodzi do uszkodzeń zawieszenie aut i może 
powodować roszczenia odszkodowawcze. W razie innych nieszczęśliwych zdarzeń 
jak np. pożar, choroba, wypadek zły stan drogi utrudnia udzielenie szybkiej pomocy. Obecnie 
na co dzień mieszkający tam ludzie muszą borykać się niemal każdego dnia ze złym stanem 
jej nawierzchni. W razie wypadku na odcinku Chmielnik - Gnojno byłby możliwy objazd 
tą drogą, a także wielu okolicznych mieszkańców mogłoby poruszać się tą drogą, gdyby była 
obok np. ścieżka rowerowa. Mogliby miło i bezpiecznie, z daleka od głównych dróg 
relaksować się w wolne dni. Ten problem zgłaszały wielokrotnie delegacje radnych 
i sołtysów, wystosowano liczne pisma z pisemnym poparciem (174) mieszkańców zarówno 
do Starostwa Powiatowego w Kielcach, jak i do Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik. 
Dobro i bezpieczeństwo mieszkańców jest sprawą priorytetową. Stan te drogi po 40 latach 
należałoby jak najszybciej poprawić, naprawiając zaniedbania z lat ubiegłych.

Z poważaniem

Załączniki:
1) Pismo do radnej Powiatu Kieleckiego od Danuty Orkisz
2) Petycja Danuty Orkisz do Starosty Kieleckiego
3) Interpelacja Radnej Danuty Orkisz do Starosty Kieleckiego za pośrednictwem Burmistrza MiG Chmielnik



30.03.2021r. Chmielnik

Danuta Orkisz - Radna Rady Miejskiej w Chmielniku

Do Radnej Rady Powiatu Kieleckiego

Ireny Gmyr

W sprawie:

Remontu drogi powiatowej ul. Konopnicka 0023T Chmielnik - Ruda w miejscowości Zrecze Małe, 
Zrecze Chałupczańskie. Droga asfaltowa czterdziestoletnia z dziurami, dołami oraz płytami 
betonowymi, brak jakichkolwiek poboczy, brak przepustów, brak jest także chodnika, co 
uniemożliwia bezpieczne poruszanie się w stronę Chmielnika.

Uzasadnienie:

W imieniu własnym oraz mieszkańców wsi Zrecze Chałupczańskie, Zrecze Małe oraz Zrecze Duże. 
Prosimy o interwencje w naszej sprawie, po kilku złożonych podaniach, na które brak jest 
jakichkolwiek odpowiedzi, po rozmowach z państwem z Powiatu Kieleckiego oraz z próbami interakcji 
z Burmistrzem Miasta i Gminy Chmielnik jest brak zaangażowania w naszej sprawie.

Bardzo prosimy, aby Pani jako Radna Powiatu Kieleckiego pomogła nam z tym dla nas trudnym 
tematem, do podania dołączam pisma, które zostały złożone do Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
gdzie znajdowały się podpisy mieszkańców (174 podpisy) oraz sołtysów miejscowości Zrecze Małe, 
Zrecze Chałupczańskie.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

T Y s
Sołectwo Ztacze Chałupczańskie



Danuta Orkisz Radna Rady Miejskiej w Chmielniku
[ podpis

SEKRETARIAT 
STAROSTY KIELECKIEGO 

Złożono osobiście

dnia 1 6. 02. 2021
fl

Pan

Starosta Kielecki

Petycja w sprawie wykonania drogi asfaltowej

Proszę o pilny remont drogi ul. Konopnicka OO23T Chmielnik - Ruda w miejscowości Zrecze 
Małe, Zrecze Chałupczańskie.

W imieniu własnym, sołtysa oraz wszystkich mieszkańców zwracamy się z niniejszą 
petycją w sprawie wykonania drogi asfaltowej.

Uzasadnienie

Nasza droga jest jedną z najstarszych dróg i najbardziej zaniedbanych pod kątem nawierzchni 
w Gminie Chmielnik, przy której znajduje się szereg gospodarstw. Od bardzo długiego czasu 
ubiegam się o zmianę nawierzchni asfaltowej, ale moje prośby zawsze spotykają odmową 
Gminy. Jako Radna wielokrotnie rozmawiałam w tej bardzo trudnej sprawie i do chwili 
obecnej nie mam żadnych więżących informacji w sprawie niniejszego remontu nawierzchni.

W ostatnich latach w gminie Chmielnik jak i całym powiecie możemy zaobserwować 
intensywny rozwój infrastruktury drogowej, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa 
uczestników w ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej 
jak również poprawę standardu życia mieszkańców.

Obecny stan drogi jest bardzo zły i uniemożliwia spokojne i bezpieczne korzystanie z niej. 
Jadąc samochodem osobowym jesteśmy narażeni na jego uszkodzenia, jazda rowerem jest 
wręcz niemożliwa ze względu na własne bezpieczeństwo. Ponad 40 letnia zbudowana 
niegdyś droga funkcjonuje po dziś dzień, lecz przez minione lata stała się naszą zmorą. 
Nawierzchnia drogi jest w stanie fatalnym. Dziury oraz koleiny, z którymi zmagamy się na co 
dzień utrudniają nam zwykłą codzienną egzystencję.



Głęboko wierzymy, że doczekamy się nowej drogi. Często budowane są kilometry dla 
mieszkańców kilku posesji czego oczywiście nie negujemy, lecz domagamy się równego 
traktowania wszystkich mieszkańców gminy.

Dziś jesteśmy bardzo zdeterminowani i dlatego będziemy domagać się aż do skutku realizacji 
przedmiotowej inwestycji, poprzez wszelkie formy agitacji i rozpowszechniania naszej 
petycji.

Z poważaniem

Radna

Do wiadomości:

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chmielniku

- Mieszkańcy sołectwa (poprzez rozwieszenie na tablicy ogłoszeń)



FORMULARZ INTERPELACJI / ZAPYTANIA RADNEGO

IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO: Danuta Orkisz - Radna Rady Miejskiej w Chmielniku

STAROSTA KIELECKI
SEKRETARIAT

STAROSTY K1E KIEGO

za pośrednictwem Burmistrza M.G. Chmielnik
Złożono o^ch.Acic

22. LIP. 2020
w sprawie:

Remontu drogi powiatowej ul. Konopnicka 0023T Chmielnik - Ruda Podpis

W miejscowości Zrecze Małe, Zrecze Chałupczańskie - gmina Chmielnik

TREŚĆ INTERPELACJI/ZAPYTANIA (krótkie przedstawienie stanu faktycznego):

Proszę o pilny remont drogi ul. Konopnicka 0023T Chmielnik - Ruda w miejscowości Zrecze Małe, 
Zrecze Chałupczańskie.
Droga nawierzchnia „asfaltowa” z dziurami i dołami oraz droga z płyt betonowych, brak poboczy, 
odpowiednich przepustów.

UZASADNIENIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW (krótkie przedstawienie stanu faktycznego):

Droga powiatowa jest jedną z najstarszych dróg i najbardziej zaniedbana pod kątem nawierzchni w naszej 
gminie. W imieniu mieszkańców Zrecza Małego oraz Zrecza Chahipczańskiego prosimy o szybką 
interwencje: brak chodnika oraz poboczy powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Droga 
jest w fatalnym stanie, w załączniku znajdują się podpisy mieszkańców Zrecza Małego i Zrecza 
Chałupczańskiego (174 podpisy).

podpis i data przyjmującego

DO WIADOMOŚCI TABLICE OGŁOSZENIOWE - BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHMIELNIK 
MIESZKAŃCY SŁECTW ZRECZE MAŁE, ZRECZE DUŻE, ZRECZE CHAŁUPCZAŃSKIE 
Wyciąg z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432)

Art. 24. 3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie 
stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania
5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym 
stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie 
wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez 
niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty.


