
lp. Organ składający wniosek Tytuł projektu
Wnioskowana 

kwota dotacji
Cel projektu Uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy 

Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
82 203,00 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu 

ulicy Henryka Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą Mikołaja Kopernika w 

Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu 

drogowym. 

2 Gmina Mirzec

Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów 

użyteczności publicznej w miejscowości Gadka 70 800,00 zł

Modernizacja trzech przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi powiatowej, z 

gminą, przy szkole podstawowe i obiektach użyteczności publicznej w 

miejscowości Gadka, poprzez zastosowanie inteligentnych rozwiązań służących 

likwidacji zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i kierowców

3 Gmina Mirzec Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Osiny 72 800,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację czterech 

przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z gminną usytuowanej 

w miejscowości Osiny

4 Gmina Strawczyn Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Strawczyn 100 000,00 zł

modernizacja najbardziej newralgicznych przejść dla pieszych zlokalizowanych w 

ciągach dróg wojewódzkich na ternie gminy Strawczyn w msc. Strawczyn, 

Promnik i Ruda Strawczyńska oraz edukacja w zakresie zwiększenia świadomości 

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych wśród odbiorców bezpośrednich i 

pośrednich projektu. 

5 Powiat Jędrzejowski
Kontynuacja modernizacji przejść dla pieszych w ciągu 

drogi powiatowej - ulica Przypkowskiego w Jędrzejowie
97 729,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na  łącznie 17 przejściach dla pieszych, w tym 

modernizacja dwóch w systemie przejść aktywnych przy szkołach: SP nr 2 i 

Liceum Ekonomicznym. 

6 Gmina Jędrzejów Bezpieczny pieszy w gminie Jędrzejów 100 000,00 zł

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na 5 przejściach na głównych ulicach 

miasta Jędrzejowa,  tj. 11 Listopada,   R. Dmowskiego, Al. J. Piłsudskiego, 

Partyzantów  oraz 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Sudół poprzez ich 

modernizację w systemie przejść aktywnych. 

7 Gmina Połaniec

Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy 

bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w Mieście 

i Gminie Połaniec

80 000,00 zł

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację 

przejść dla pieszych na drogach gminnych miasta Połaniec w miejscach, gdzie 

ruch pieszych jest szczególnie wzmożony.

8 Powiat Sandomierski

Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi 

powiatowej nr 1052 T - ulicy Mickiewicza w 

Sandomierzu 

88 000,00 zł
Doposażenie i modernizacja jednego przejścia dla pieszych poprzez 

zainstalowanie inteligentnego systemu aktywnego oznakowania przejścia. 

9 Gmina Staszów Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Staszowie 74 709,00 zł

Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez 

przebudowę i doposażenie przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem 

miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszych

10 Powiat Sandomierski
Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi 

powiatowej nr 1053 T - ulicy Koseły w Sandomierzu
88 000,00 zł

Doposażenie i modernizacja jednego przejścia dla pieszych poprzez 

zainstalowanie inteligentnego systemu aktywnego oznakowania przejścia. 

11 Powiat Opatowski

Modernizacja przejść dla pieszych w obrębie szkół 

podstawowych na terenie Miasta opatów w ramach 

poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz pozostałych 

uczestników ruchu drogowego

72 300,00 zł

Eliminacja wypadków lub ich maksymalne ograniczenie, podniesienie 

bezpieczeństwa i  świadomości w ruchu drogowym pieszych i innych 

uczestników ruchu poprzez modernizację przejść dla pieszych w obrębie szkół 

podstawowych

12 Gmina Pińczów Bezpieczne miejsca dla pieszych w Pińczowie 58 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację 8 przejść dla pieszych w pobliżu 

miejsc użyteczności publicznych takich jak poczta, szkoła, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, okolice sklepów oraz kościołów. 

13 Powiat Sandomierski

Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi 

powiatowej nr 1052 T - ulicy Mickiewicza w 

Sandomierzu w km 1+453

88 000,00 zł
Doposażenie i modernizacja jednego przejścia dla pieszych poprzez 

zainstalowanie inteligentnego systemu aktywnego oznakowania przejścia. 

14 Gmina Bieliny
Bezpieczny powrót do domu” – modernizacja przejścia 

dla pieszych w Bielinach
100 000,00 zł

Modernizacja przejścia dla pieszych w Bielinach polegającego na montażu 

aktywnego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 0325T. 

Cel szczegółowy nr 2. BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 

  Załacznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 z dnia 11 marca 

2020r. 



15 Gmina Działoszyce

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie 

Działoszyce poprzez modernizację przejść dla pieszych 

przy obiektach szkolnych, sakralnych i usługowych w 

miejscowości Działoszyce, Dziekanowice i Dzierążnia.

57 528,00 zł

Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez 

montaż przy przejściach dla pieszych aktywnych znaków D-6 wraz z panelami 

fotowoltaicznymi wraz z tabliczką T-27 /rejon placówek oświatowych

16 Gmina Bogoria Bezpieczny pieszy w Gminie Bogoria 100 000,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych                                

miejscowościach: Jurkowice oraz Bogoria. 

17 Powiat Ostrowiecki

Wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na 

przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Polnej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim

75 000,00 zł

poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez 

doposażenie przejścia dla pieszych o dużym natężeniu ruchu w inteligentny 

system aktywnego przejścia dla pieszych, który ostrzega kierowcę o zbliżaniu się 

pieszego do przejścia

18 Gmina Kielce
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta 

Kielce poprzez doświetlenie przejść dla pieszych 
79 680,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez działania mające 

na celu poprawę infrastruktury tj. budowę specjalistycznego oświetlenia 

dedykowanego dla 5 przejść, dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem 

miejsc o dużym natężeniu ruchu.

MZD Kielce / pełnomocnictwo Prezydenta 

Miasta Kielce

19 Powiat Skarżyski
Bezpieczne przejścia dla pieszych na drogach powiatu 

skarżyskiego
99 998,00 zł

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Skarżyska - 

Kamiennej, Skarżyska Kościelnego i Suchedniowa poprzez wykonanie przejść dla 

pieszych oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród uczestników 

ruchu drogowego

20 Gmina Starachowice
Bezpieczny pieszy w Starachowicach – modernizacja 

przejść dla pieszych,  ul. Kopalniana i Jana Pawła II
100 000,00 zł

Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez 

modernizację dwóch przejść przy ul. Kopalnianej i Jana Pawła II w 

Starachowicach


