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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. 

Zarząd Powiatu, realizując wedle swoich kompetencji wiele zadań w Powiecie Kieleckim, 

które wymagają dużych nakładów finansowych, niejako jest zmuszony do działań „niestandardowych" 

polegających na poszukiwaniu wielu różnych źródeł finansowania, aby w ten sposób móc optymalnie 

wykorzystać pieniądze i w rezultacie zwiększyć zakres wykonywanych zadań w całej infrastrukturze 

będącej we władaniu powiatu. Jednakże z uwagi na oczywiste ograniczenia finansowe czy aktualne 

priorytety, nie wszystkie zadania czy inwestycje udaje się zrealizować w danym roku budżetowym. 

Dlatego też, to gminy wskazują konkretne zadania do realizacji na swoim terenie wraz z propozycją 

finansowania. 
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W związku z powyższym ponownie informuję, że jeżeli Gmina Miedziana Góra, biorąc pod uwagę 

aktualne potrzeby swoich mieszkańców, wyrazi aktywne zainteresowanie koncepcją remontu lub budowy 

nowych ciągów pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 0289T oraz 0291T, jak również zgłosi gotowość 

partycypacji w kosztach, wówczas Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę własne możliwości finansowe, 

rozważy wspólnie z gminą możliwość realizacji tych zadań w latach kolejnych. 

Do wiadomości: 

l.a/a. 

2.Obwód Drogowy w Stachurze. 


