
lp. Organ składający wniosek Tytuł projektu
Wnioskowana 

kwota dotacji
Cel projektu Uwagi

1 2 3 4 5 6

1
Świętokrzyski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich Kielce

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez 

zastosowanie aktywnych znaków D-6 zasilanych energią 

odnawialną (słoneczną i wiatrową) na przejściu dla 

pieszych wraz z remontem nawierzchni jezdni i 

chodników oraz odnową oznakowania poziomego, w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości 

Kluczewsko

99 917,00 zł

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w sąsiedztwie 

placówki oświatowej - Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w 

Kluczewsku poprzez zmianę istniejącego oznakowania 

pionowego na przejściu dla pieszych oraz odnowę oznakowania 

poziomego wraz z remontem nawierzchni jezdni i ciągów 

pieszych. 

2 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. 

3 Powiat Staszowski

Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu 

w obrębie szkół zlokalizowanych w ciągach dwóch dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego.

75 600,00 zł

wzmocnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez 

wykonanie inteligentnego oznakowania przejść dla pieszych w 

obrębie szkół w m. Sichów Duży, Łubnice i Jurkowice. 

4 Powiat Staszowski

Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu 

w obrębie szkół zlokalizowanych w ciągach dróg 

powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego 

(Suchowola, Wiązownica Duża, Zrębin).

51 600,00 zł

poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu 

drogowym poprzez wykonanie 3 aktywnych przejść dla pieszych 

w obrębie szkół i budynków użyteczności publicznej w m. 

Suchowola, Wiązownica Duża, Zrębin. 

5 Gmina Wąchock
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej 

DK-42 w miejscowości Wąchock
99 940,00 zł

poprawa widoczności przejść dla pieszych przez zamontowanie 

na nich punktowych elementów odblaskowych oraz aktywnych 

znaków D-6 zasilanych solarnie

Cel szczegółowy nr 2. BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 



6 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. 

7 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. 

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 Dwikozy
BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE!- ochrona 

uczestników ruchu drogowego w Gminie Dwikozy
80 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w pasie drogi 

wojewódzkiej w ścisłym centrum Gminy Dwikozy

10 Gmina Końskie
Poprawa bezpieczeństwa istniejącego przejścia dla 

pieszych w centrum Końskich (ul. Warszawska)
100 000,00 zł

Doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych w inteligentne 

rozwiązania poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa 

pieszych w ruchu drogowym

11 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

12 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

13 Gmina Waśniów

Modernizacja przejść dla pieszych w miejscowości 

Momina - mająca na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację 

przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem 

skrzyżowania dróg powiatowych nr 0645T i 06347T w 

Mominie w sposób zapewniający bezpieczne dojście do 

Szkoły Podstawowej w Mominie oraz kościoła 

parafialnego w Mominie i jednostki OSP w Mominie

22 720,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez 

modernizację przejść dla pieszych ze szczególnym 

uwzględnieniem skrzyżowania dróg powiatowych nr 0645T i 

06347T w Mominie w sposób zapewniający bezpieczne dojście 

do Szkoły Podstawowej w Mominie oraz kościoła parafialnego 

w Mominie i jednostki OSP w Mominie



14 Gmina Waśniów

Modernizacja przejść dla pieszych w miejscowości 

Waśniów - mająca na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację 

przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem 

skrzyżowania dróg powiatowych nr 0655T i 0649T w 

Waśniowie w sposób zapewniający bezpieczne dojście 

do Szkoły Podstawowej w Waśniowie, Ośrodka Zdrowia 

w Waśniowie oraz kościoła parafialnego w Waśniowie

22 720,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez 

modernizację przejść dla pieszych ze szczególnym 

uwzględnieniem skrzyżowania dróg powiatowych nr 0655T i 

0649T w Waśniowie w sposób zapewniający bezpieczne dojście 

do Szkoły Podstawowej w Waśniowie, Ośrodka Zdrowia w 

Waśniowie oraz kościoła parafialnego w Waśniowie

15 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. 

16 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

17 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

18 Gmina Słupia Konecka Warsztaty edukacyjne dla Seniorów 4 780,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym poprzez 

udział w warsztatach 

19 Gmina Sitkówka - Nowiny

Budowa bezpiecznych dwóch przejść dla pieszych na 

skrzyżowaniu dróg pow. nr 0381T oraz 0377T w Woli 

Murowanej. 

100 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, w tym 

dzieci, poprzez budowę dwóch  przejść dla pieszych  na 

skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0381T oraz 0377T w Woli 

Murowanej. 



20 Gmina Skarżysko - Kamienna
Budowa trzech aktywnych przejść dla pieszych w 

Skarżysku - Kamiennej
86 400,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę 

trzech aktywnych przejść dla pieszych w Skarżysku - Kamiennej

21 Gmina Masłów
Budowa przejścia dla pieszych w Mąchocicach 

Kapitulnych ul. Dolna (Zakaniów)
26 400,00 zł

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz 

oznakowaniem interaktywnym 

22 Gmina Masłów
Budowa przejścia dla pieszych w Dąbrowie 

(skrzyżowanie z ul. Barczańską)
26 400,00 zł

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz 

oznakowaniem interaktywnym 

23 Gmina Masłów

Budowa przejścia dla pieszych w Domaszowicach 

(skrzyżowanie z ul. Uniwersytecką i ul. W. 

Przyborowskiego)

26 400,00 zł
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz 

oznakowaniem interaktywnym 

24 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. 

25 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

26 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



27 Gmina Łączna Piesi bezpieczni na drodze 73 800,00 zł

Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu 

drogowym poprzez modernizację trzech przejść dla pieszych o 

dużym natężeniu ruchu poprzez montaż przy każdym 2 

modułów ostrzegawczych zasilanych solarnie wraz z 2 

bezprzewodowymi czujnikami ruchu. 

28 Powiat Kielecki Bezpieczeństwo ma znaczenie 77 136,00 zł

Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu 

drogowym poprzez modernizację 6 przejść dla pieszych  przy 

obiektach o dużym natężeniu ruchu pieszych, jakim są szkoły, 

instytucje użyteczności publicznej

29 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. 

30 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. 

31
Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez 

zastosowanie aktywnych znaków D-6 zasilanych energią 

odnawialną (słoneczną 

i wiatrową) na przejściu dla pieszych wraz z remontem 

nawierzchni jezdni 

i chodników oraz odnową oznakowania poziomego, w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 w miejscowości 

Kluczewsko.   

77 020,00 zł

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie szkoły 

gimnazjalnej w Kluczewsku usytuowanej w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 742 Przygłów – Nagłowice.

32
Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Kielcach
Bezpieczni Mali Odkrywcy 12 100,00 zł

Wzrost świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania się w 

okolicy i na przejściu dla pieszych poprzez przeprowadzenie 

działań edukacyjno – profilaktycznych, mających na celu 

uświadomienie o prawidłowym zachowaniu się na przejściach 

dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych. 



33 Gmina Szydłów
Doposażenie 4 przejść dla pieszych na drodze 

wojewódzkiej nr 765 i 756 w gminie Szydłów
41 600,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym doposażenie 

znajdujących się na niej przejść dla pieszych w urządzenia 

poprawiające bezpieczeństwo pieszego na przejściu, poprzez 

montaż aktywnych znaków D-6 sygnalizujących zbliżanie się

pieszych do przejść w newralgicznych miejscach miasta.

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

miejscowościach: Jurkowice oraz Bogoria. 

35 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

36 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. 

37 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.

38 Gmina Wiślica

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez 

modernizację 10 szt. przejść dla pieszych na terenie 

miasta Wiślica

72 163,00 zł

poprawa bezpieczeństwa pieszych i ograniczenie 

niebezpiecznych zdarzeń drogowych z ich udziałem na terenie 

miasta Wiślica, wzrost poczucia bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego



39 Gmina Chmielnik Bezpieczne przejścia dla pieszych w gminie Chmielnik. 60 344,00 zł

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego 

ze szczególnym uwzględnieniem osób pieszych              w 

wybranych miejscach miasta i gminy Chmielnik poprzez 

modernizację dwóch przejść dla pieszych. 

40 Powiat Konecki

Poprawa bezpieczeństwa dwóch istniejących przejść dla 

pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej ul Polna w 

Końskich 

49 920,00 zł

Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu 

drogowym poprzez doposażenie istniejących 2 przejść dla 

pieszych ze szczególnym uwzględnieniem miejsca o dużym 

natężeniu ruchu pieszych, takich jak Szkoła Podstawowa Nr 2, 

duże osiedle mieszkaniowe „Polna” oraz liczne sklepy

41 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

42 Powiat Starachowicki

Modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Iłżeckiej w 

Starachowicach w ciągu drogi powiatowej nr 0617T 

Starachowice - Lubienia

54 120,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez 

wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w miejscowości 

Starachowice, ul. Iłżecka w ciągu drogi powiatowej nr 0617T 

Starachowice - Lubienia

43 Powiat Starachowicki

Optymalizacja bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

wybranych przejściach dla pieszych w ciągu dróg 

powiatowych na terenie miasta Starachowice

99 579,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez 

modernizację trzech przejść dla pieszych

44 Gmina Starachowice
Bezpieczny pieszy w Starachowicach – modernizacja 

przejść dla pieszych, ul. Kościelna i Mickiewicza
100 000,00 zł

Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu 

drogowym poprzez modernizację 3 przejść dla pieszych o 

dużym natężeniu ruchu pieszych

45 Gmina Starachowice
Bezpieczny pieszy w Starachowicach – modernizacja 

przejść dla pieszych, ul. Na Szlakowisku i Moniuszki
100 000,00 zł

Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu 

drogowym poprzez modernizację 3 przejść dla pieszych o 

dużym natężeniu ruchu pieszych

46 Gmina Starachowice
Bezpieczny pieszy w Starachowicach – modernizacja 

przejścia dla pieszych przy ul. Bema
32 000,00 zł

Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu 

drogowym poprzez modernizację przejścia przy ul. Bema na 

jednej z głównych dróg na os. Orłowo w Starachowicach

47 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



48 Powiat Włoszczowski

Bezpieczny pieszy i świadomy kierowca - Modernizacja 

przejść dla pieszych 

na terenie powiatu włoszczowskiego oraz prowadzenie 

działań edukacyjno – informacyjnych dla wszystkich 

uczestników ruchu drogowego dotyczących 

prawidłowych zachowań na przejściach dla pieszych i w 

ich okolicach

94 464,00 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - 

modernizacja 12 przejść dla pieszych w bezpośrednim 

sąsiedztwie szkół w powiecie włoszczowskim

49 Gmina Busko Zdrój
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach 

gminnych miasta Busko-Zdrój
100 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu 

drogowego  poprzez wykonanie 4 bezpiecznych przejść dla 

pieszych, w formie wyniesionego skrzyżowania, na 

skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej Bohaterów Westerplatte i 

Leszka Marcińca w Busku-Zdroju.


