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W odniesieniu do interpelacji Pana Ludomira Leszczyńskiego - Radnego Powiatu

w Busku - Zdroju z dnia 08.08.20l9 r. dotyczącej zgłoszenia wniosków o dofinansowanie

w ramach programu Funduszu Dróg Sarnorządowych w ramach naboru ogłoszonego w dniu

29 lípca 2Ol9 r. ptzez Wojewodę Świętokľzyskiego, Powiatowy Zarząd w Busku - Zdrojtl

inťoľmulje Zarząd Powiatu na posiedzelriu, któľe odbyło się dnia 1 t lipca 2019 r' zaakceptował

listę zadali do z,łożenia wniosków o dotinansowanie nabóľ do 28.08.20l9 r. następujących dróg

powiatowych:

[. Gmina Busko-Zdľój:

1. Pľzebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne od km 2+l90 do

km 4+390 dł.2200 m. ( odc. przez Zerniki Górne)

2. Rozbióľka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu dľogi powiatowej Nľ 0084T

Siesławice - Skoľocice na działkach nr 333, 339' 307 w Siesľawicach gmina Busko -
Zdľoj, wraz z przebudową drogi Nľ 0084T polegającej na buclowie pocljazdów.

( nosĺ i ĺlo.juzĺĺy w m. Siesłclyl,ice clł'0,999 km)

II. Grnina Gnojno :

3. Pľzebudowa drogi powiatowej Nľ 0026T Śladków Mały - Palonki - Kaľgów od krn

3+754 cĺo krn 7+37l dł. 3617 rn. (odc. oĺl gľanicy z gnlinq Chmielnik yv m.

Su.ľkĺ'cliołvice do m. Bulice)'

Ill. Grnina Nowy Korczyn:

1' Pľzębudowa drogi powiatowej Nr 0l28T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola -

Pawłów km 5+6ó0 do km 8+015 m dł. 2355m . (oĺlc. ocl ĺlł'ĺlgi lo".79 1lľzez Górnou,olę).

IV. Gmina Pacanów:

j. Pľzebuclowa clrogi powiatowej Nľ 0ll5T Kępa Lubawska - Pacanów - oleśrrica -

Stľzelce od krn 5+938 clo km 8+958 dł'Ż954 tn. klclc. ocĺ 'skrzyżowclnicl z ĺlrogc1 kr.73

do stclĺliontl w Pĺlcanołvie).

a) ŕ
. -,,,r1")



V' Glnina Soloc-Zclľoj :

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098'T Solec-Zclrój - Wełrrirr - Klucz od km 0+000

clo km 2+654 dł. Ż654 m. ( oclc. ul. Pclľĺyzĺlnĺĺil,l, -Iľelnin tb clľ .kľcljowe.j 79).

VI. Gmina Stopnica

7. Przebuĺlolva dľogi powiatowej Nr 0l02T Stoprrica-Folwaľki-Skľobaĺ;z(lw ocl knr

0+000 dcl km I+9Ż0 dł. l920 n. ( oĺĺc. otl ĺĺľogi 0021T cĺĺl koĺic'tl łn' Slure Fĺlly,cĺrki )'

VII . Gmina Tuczępy:

8. Pľzebudowa drogi powiatolvej Nr 0860T Kaľgów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów od

km 8+330 do km 12+OI5 dł. 3ó85 m (oĺlc'. m. |Vieľzbiccl tlo novye.i nayvieľzchni przy

grunic'y P ĺlyĺ, itlt tl ).

VIII. Grnina WiŚlica

9. Pľzebudowa clľogi powiatowej Nr 0088T Łatanice - Hołuclza - olganów ocl kln 0+000

do km l+000 dł. l000 rn ( oclcinck oĺl ĺlľ.woj.776 ptzez Łatanice clo Hoľudzy

Wszystkie wyżej wyĺrrieniolre drogi lTIltSZą spełnić kľýeria obowiązujące podczas naboru

wrriosków i zostały uzgodtrionc z Samorząclami Gminnyni.

Otľzyllrrr.iil:

l) Atlľesat
z) L}iuro Rady Pclrviatu rv l3usku-Zdľĺlju
3) A/a


