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Pani Anna Kosmala 

Radna Rady Powiatu 

w Kielcach 

W odpowiedzi na Pani interpelację informuję, że z uwagi na ograniczone możliwości finansowe oraz 

inne zobowiązania związane z finansowaniem bieżącej działalności poszczególnej infrastruktury na terenie 

całego Powiatu Kieleckiego, wypracowano z gminami praktykę wspólnej realizacji przedsięwzięć 

drogowych na drogach powiatowych. W praktyce tej, gminy wskazują konkretne zadania 

do realizacji na swoim terenie, deklarując jednocześnie swój udział finansowy (z reguły jest to ok. 50% 

wartości inwestycji). Należy przy tym nadmienić, że gminy na ogół również zlecają firmom wykonanie 

niezbędnej dokumentacji projektowej na wykonanie danego zadania, którą później przekazują 

do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach. Ta praktyka obowiązuje praktycznie od początku istnienia 

powiatów i dobrze sprawdza się w kontekście współpracy z samorządami. Dzięki tej metodzie, 

udało się zrealizować wiele inwestycji drogowych na przestrzeni lat, których wykonanie w większości 

nie było możliwe bez wspólnego porozumienia i udziału finansowego poszczególnych gmin. 

Informuję również, że w bieżącej kadencji Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach na terenie Gminy Daleszyce 

realizował: 

1.Remont drogi powiatowej nr 0355T na odcinku Suków-Borków na odcinkach od km: 0+000 

do km: 0+150 oraz od km: 2+400 do km: 6+350; 

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno na odcinku od km: 0+189 

do km: 0+909; 

3.Przebudowa dróg powiatowych nr 0372T i 0365T w msc. Suków - w formule zaprojektuj 

i wybuduj; 

4.Przebudowa drogi powiatowej nr 0368T polegająca na budowie chodnika w msc. Marzysz; 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44,25-211 Kielce 
tel. 41200 12 00, fax 41200 12 10 
kancelaria@powiat.kielce.pl 
NIP: 959-16-45-790 REGON: 291009372 

Posiadamy Certyfikat 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
spełniającego wymagania norm 
PN-iSO/IEC 27001:2017-06, ISO 9001:2015-10 

^4CRN+N 

CERTYFIKACJA 

ISO 9001 

PCA 

www. powiat, ki elce. pl 



5.Remont drogi powiatowej nr 0332T na odcinku Daleszyce-Borków odcinek I od km: 7+570 

do km: 7+690, odcinek li od km: 8+110 do km: 8+680 i odcinek III od km: 10+178 do km: 11+303. 

Obecnie trwają inwestycje: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza 

i Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego - odcinek od km: 2+659 do km: 3+709" 

oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika". 

Koszt wykonania w/w inwestycji wynosi ponad 14 milionów złotych. 

Ponadto w ostatnim okresie notuje się znaczny wzrost cen przetargowych, co może skutkować 

brakiem środków na dodatkowe zadania, m.in. budowa kładki dla pieszych na cieku wodnym 

w ciągu drogi powiatowej nr 0331T w m. Niestachów. 

Do wiadomości: 

l.a/a, 
2.0bwód Drogowy w Łagowie. 


