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INTBRPBLACJA DO STAROSTY BUSKIBGO
za pośrednictwem Pľzewoclniczqcego Rady Powiatĺł

W obecnej chwili stosownie do dyspozycji Ustawy ,,o dľogach publicznych" z dnia
2l nraľca l985ľ. zaľządcą dľóg powiatowych na teľenie powiatów jest ,,zaľząd
powiattl''. W związku z wlw dyspozycją ustawodawcy na naszym terenie to
ZarząĺJ Powiatu w Busku_Zdľoju odpowiada zarówno za odśnieżanie i
posypywanie piaskiem jezdni zimąjak i wykaszanie poboczy latem pÍzy
przedmiotowych dľogach .

Istotną Sprawą cl|a pclwiatu jest nalezyte utľzynlanie clľóg powiatowych i słyszane ocl

wielu .jużlat uzasadnione skaľgi mieszkańców i sołtysów na utľzymanie tych dľóg tj:
opóŹnione odśniezarrie i posypywatlie nawieľzchni dľóg powiatowych z\ną
oraz niewykaszanie lub opóźnione jednol'azowe wykaszarrie wysokich
(ok. l,5 m.) chwastów na poboczach latem , co zagraża bezpieczeństwu
mieszkańcőw zarőwno kierowców jak i pieszych

oczywistą rzelząjest że powiat lnając tak ľozległy teľen i tak duzą ilość. dľóg do
tltľzymania nie jest w stanie jednocześnie 

' 
lub nawet w ciągu kilku dni wykonać

wszystkiclr wymagarrych pľac na tych dľogach.
W latach 2010-2014 pełniąc funkcję Radĺrego gminy w Pacanowie

podejmowaliśrny inicjatywę przejęcia od powiatu w/w zadan w zakľęsie zimowego
utľzymania tych dróg i wykaszania poboczy latell-l wraz z przeznaczonytni
funcluszalni na te zadania kieľując się zasadą ze miejscowi zlecęniobioľcy
nlieszkający pľzy tych dľogach lub w iclr sąsiedztwie wykonająte'zadania szybciej i

pľawdopodobnie talliei, jednak z przekazywanych narn infbľmacji wynikało ze.iest to
niemożliwe, gdyż powiat nie wyľaża na to zgody.

\N związku z powyżSzylll pľoSZę o tldzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy obecnie obowiązuje jakiś przepis prawa któľy zabrania lub
uniemożliwia Radzĺe Powiatu iZarządowi przekazanie w/w zadańwľazz
dotacją finansĺrwą zainteresowanym gminom ?
Co innego stoi na przeszkodzie w pľzekazaniu w/w zadań i dotacji
zainteresowanym gminom ? (w pľzypadku sdyby obowiqzuiqce przepis)l
pľawa nie zabľclniabl Zclľzqdowi Powiątu w Busku-Zclro.iu ząwclrcĺu
poľozunýenia z clowĺilĺlq gminq na w/v, zclclĺlnicl)
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