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Pani Alicja Raczyńska
Dyrektor Zespolu Szkól w Mircu

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mircu

Pani Iwona Gieras
Przewodniczący Rady Rodziców przy Gimnazjum

w Mircu

W odniesieniu do Państwa zbiorczego pisma z dnia 21 kwietnia 20 16r. w sprawie uwzględnienia w
projekcie rewitalizacji przestrzeni publicznej barierek zabezpieczających wzdłuż chodnika oraz
świateł pulsujących poniżej stosowna odpowiedź.
W całej rozciągłości popieram Państwa postulat, co zostało potwierdzone zaprojektowaniem barierek
chroniących oraz świateł pulsacyjnych w opracowywanym studium wykonalności ( w zal. mapa do
celów projektowych) dla projektu" Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową
odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, relaksu i
aktywności (II etap rewitalizacji). Ponadto wnioskowane przez Państwo elementy zostały
uwzględnione w przedmiotowym zakresie rzeczowym projektu( na nr działku 1806/1 w sołectwie
Mirzec II) i zapisane w projekcie gminnego programu rewitalizacji dla gminy Mirzec na lata 2016-
2022.
Niemniej jednak dla tych mikro inwestycji należy mieć zgodę zarządcy drogi wojewódzkiej nr 744 tj.
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz pozytywną opinię Wojewódzkiej
Komisji ds. Ruchu Drogowego. W tej sprawie wystąpię ze stosowną prośbą.
Ponadto należy mieć na uwadze koszty w/w mikro inwestycji zwiększające bezpieczeństwo w
okolicach przejścia dla pieszych przy placówkach oświatowych, ośrodka zdrowia i boiska Orlik. W
kosztorysie uproszczonym opracowywanym w formie metody wskaźnikowej postulowane przez
Państwo elementy zostaną skalkulowane w Studium Wykonalności inwestycji rewitalizacji.
Korzystając z oka~i zapraszam do czynnego udziału w procesie konsultacji społecznych projekt
gminnego programu rewitalizacji, prosząc jednocześnie o rozpropagowanie załączonego ogłoszenia.
Udział w niniejszych konsultacjach byłby idealną okazją do dyskusji w niniejszej tematyce.

Osobą merytoryczną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Paweł Lewkowicz inspektor ds.
promocji gminy i funduszy europejskich Urzędu Gminy w Mircu zarazem przewodniczący zespołu
zadaniowego ds. rewitalizacji: tel. 41 2767 194 mail: promocja.mirzec@vp.pl

~~ar
Mirosław Seweryn

Załącznik:
- Mapa robocza projektowanej koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznej
- Ogłoszenie o konsultacjach społecznych GPR
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