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Interpelacja: w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego naboru uzupełniającego
w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zwracam się z uprzejmą prośbą 
do Starosty Kieleckiego o przygotowanie i złożenie przez Starostę wniosków do Wojewody 
Świętokrzyskiego w ramach w/w naboru uzupełniającego na przebudowę dróg powiatowych 
02575T, 0281T w zakresie utwardzenia poboczy niniejszych dróg kostką brukową w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych na odcinku dróg, przy których znajdują się 
zabudowania w miejscowości Zajączków.

Uzasadnienie: Z uwagi, iż po przeprowadzonej przeze mnie wizji na miejscu (zdjęcia 
w załączniku) wynika, żebrak jest na wskazanym odcinku dróg powiatowych możliwości 
wykonania chodników zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W związku z powyższym w 
celu zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszych w szczególności dzieci i młodzieży idącej do 
pobliskiej szkoły w Zajączkowie, dla których władze gminy nie są zobligowane zapewnić 
transportu w pełni uzasadnione jest wykonanie utwardzonego pobocza, po którym piesi 
mogliby się bezpiecznie przemieszczać. Ponadto wnioskuję o podjęcie przez Pana Starostę 
stosownych czynności mających na celu wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w 
miejscowości Zajączków na wskazanym powyżej odcinku dróg powiatowych, którego tam 
brakuje w pobliżu znajdującego się tam skrzyżowania. Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych jest jednym z najważniejszych kierunków, który przyświeca działaniom 
obecnego Zarządu i Rady Powiatu Kieleckiego, dlatego bardzo ważne jest, aby uzupełniać 
chodniki przy drogach powiatowych lub tam, gdzie nie ma takiej możliwości utwardzać 
pobocza kostką brukową, aby łączyć wykonane już chodniki ze sobą dając możliwość 
bezpiecznego przemieszczania się pieszych pomiędzy dużymi miejscowościami.

Z uwagi na powyższe w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Powiatu Kieleckiego uważam 
za w pełni uzasadnione wykonanie przedmiotowej inwestycji.
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