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WNIOSKI RADNYCH SKŁADANE NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ 
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TREŚĆ ODPOWIEDZI 

S ESJA 30.04.2012 
! zwrócenie się do zarządcy cieku wodnego Lipianka 0 wykonanie 

umocnień brzegów 
Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie zrealizowany w roku 2013, równolegle z pracami przy realizacji zadania pn. "Rewitalizacja. .." 

zwrócenie się do G D D K i A w celu wykonania odmulen rowów 
2 odwodniających wzdluz D K 42 przebiegającej przez Gminę 

Wąchock 
Kazimierz Winiarczyk Wniosek został przekazany do G D D K i A , prace przy rowach odwadniające są wykonywane przez G D D K i A 

^ usunięcie krzaków, odrostow 1 drzewek z rowu na Wygodzie ( 
pomiędzy posesjami p. Malickich 1 Jędrzejczykow ) 

Kazimierz Winiarczyk Rów melioracyjny został oczyszczony przez właściciela terenu w czerwcu br 

ujednolicenie godzin zapalania 1 gaszenia oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Wąchock 

Kazimierz Winiarczyk 
Wniosek zrealizowany. W okresie V - X lampy świecą do północy, zapalanie 1 gaszenie zgodnie z zachodem 1 

wsctiodem słońca 

zwrócenie się U M i G w Wąchocku do mieszkańców ulicy Kolejowej 
w celu utrzymania należytego porządku na posesjach 

Tadeusz Mazurkiewicz 
Zadania 1 obowiązki mieszkańców określa ustawa 0 utrzymaniu czystości 1 porządku w gminach oraz uchwała 

Regulamin utrzymania czystości 1 porządku na terenie Miasta 1 Gminy Wąchock. Wymienione wyżej akty prawne 
me określają zasad utrzymania porządku na działkach właścicieli. 

g wykonanie napraw rowu odwadniającego przy drodze powiatowej 
Rataje - Starachowice 

Zofia Miernik Wniosek został przekazany do ZDP 

dokonanie udrożnienia przepustu przy posesji nr. 104 w sołectwie 
Rataje 

Zofia Miernik Przepust został oczyszczony przez pracowników interwencyjnych w maju br 

wykonanie napraw ubytków w nawierzchni asfaltowej na drogach 
gminnych należących do Gminy Wąchock 

Sylwester Rudzki Naprawy zostały wykonane w czerwcu br. w ramach kompleKsowego remontu drog gminnych 

^ skierowanie pracowników interwencji do oczyszczenia poboczy 
wzdłuż pasów drogowych na terenie Osiedla Północ 

Bożena Markiewicz Wniosek został częściowo zrealizowany w maju 1 czerwcu br 

JQ przygotowanie projektu uchwały dotyczącego wprowadzenia zasad 
dz.iclcma kias w szkołach na terenie gminy Wąchock 

Bożena Markiewicz j Wniosek bezzasadny. Zasady dzielenia kias me leżą w kompetencjach Rad Gmin. 

11 uprzątnąć worki ze śmieciami zalegające wzdłuż drogi powiatowej 
Wielka Wies przez Wies 

Konrad Wojtaclimo Wniosek został zrealizowany w IV br. 

12 dokonać napraw drogi 1 poboczy przy OSP Wielka Wies Edward Lipiec Naprawy zostały wykonane w czerwcu br. w ramach kompleksowego remontu drog gminnych 

zwrócenie się do PWiK w ceiu dokonania napraw ubytków 
nawierzchni przy posesji 306 w Wielkiej Wsi ( uszkodzenia powstał} 

w wyniku remontu sieci wodno-kanalizacyjnej wykonywanej przez 
P W i K ) 

' Edward Lipiec Wniosek został zrealizowany w VI br. 

14 wykonanie napraw ubytków w drodze od DK42 do Węglowa Irena Szięzak Naprawy zostały wykonane w czerwcu br. w ramach kompleksowego remontu drog gminnych 

1 j zaprzestanie włączania oświetlenia ulicznego wczesnym ranem w 
okresie letnim 

Włodzimierz Sobala Wniosek został zrealizowany od V br. 

16 wyremontować za pomocą destruktu ulicy Górnej Kazimierz Winiarczyk Poprawa nawierzchni ulicy Górnej została wykonana za pomocą kruszywa w V i i br. 



s ES.IA 25.05.2012 
17 zamontować tablicę informacyjną na ulicy Górnej | Kazimierz Wmiarczyk W związku z wprowadzeniem systemu SMS me jest planowane ustawianie nowych tablic informacyinych. 

18 
dokonać naprawy chodnika przy ulicy Starachowickiej od ulicy 

Krótkiej w kierunku Ośrodka Zdrowia. 
Cazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie zrealizowany w III kwartale dr 

19 
dokonać naprawy i odmulenia kratki odwadniającej na ułicy 

Sandomierskiej 
Kazimierz Winiarczyk Wniosek został zrealizowany w VI br. 

20 uporządkować teren wokół świetlicy wiejskiej w Marcinkowie. Andrzej Cioroch Wniosek został przekazany Dyrektorowi M G O K w dniu 14 VIIL2012 

21 zakupić dwie bramki piłkarskie dla potrzeb boiska w Marcinkowie Andrzej Cioroch 
Boisko wielofunkcyjne przeznacznone jest do gry w siatkówkę oraz koszykówkę. Gra w piłkę na terenie świetlicy 

stwarza zagrożenie dla elewacji • okien budynków. Gra jest możliwa na boisku piłkarskim PIK Marcinków 
22 zamontować monitoring wokół świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Andrzej Cioroch Zadanie zostanie zrealizowane w 111 kwartale br 
23 .onac przeglądu sieci wodociągowej w pobliżu świetlicy w Marcinkov Andrzej Cioroch Właścicielem sieci jest PWIK Sta-ce. Wszystkie usterki sieci są zgłaszane na bieżąco do PWIK. 

24 
wyjaśnić niewypełnianie obowiązków służbowych przez instruktora 

w świetlicy w Marcinkowie 
Andrzej Cioroch Wniosek został przekazany Dyrektorowi M G O K w dniu 14.VIII.2012 

25 wykonać kompleksowy remont drog gminnych Sylwester Rudzki Naprawy zostały wykonane w czerwcu br. w ramach kompleksowego remontu dróg gminnych 

26 
dokonać zmniejszenia powierzcnm dachu na przystanku 

autobusowym w kierunku Ciecierówki 
Sylwester Rudzki Wniosek zostanie zrealizowany w III kwartale br 

27 dokonać oznakowania na terenie zalewu ścieżek rowerowych Edward Lipiec Oznakowanie pionowe zostało wykonane, oznakowanie poziome zostanie wykonane w III kwartale br 

28 
wygospodarować w obecnym budżecie lub przyszłorocznym środki 
finansowe na poczet zatrudnienia dodatkowego trenera/instruktora 

sportu. 
Włodzimierz Sobala 

Instruktor sportu na umowę-ziecenie zatrudniany jest na bieżąco w ramach potrzeb przez Dyrektora M G O K . W 
okresie wakacji były prowadzone dodatkowe zajęcia w szkołach na terenie gminy przez nauczycieli w-f 

29 wyznaczyć miejsca na kontenery na używaną odzież Tomasz Szczykutowicz 
Pismo do właściciela Kontenerów na odzieży zostało wysłane w dniu24.04.2012. 08.06.2012 otrzymaliśmy 

odpowiedź z propozycją zawarcia umowy na bezpłatne korzystanie z terenu. W wyniku uzgodnień właściciel 
kontenerów korzysta z terenu bezumownie w wyznaczonych miejscach 

30 

1 dokonać napraw w mechanizmie zegarowym odpowiedzialnym za 
oświetlenie ulicy Błonie i Kościelnej, przy jednoczesnym wydłużeniu 
czasu oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy do godziny 1.00 

w nocy. 

Tomasz Szczykutowicz 
Naprawa została wykonana w V br., ze względu na stan techniczny i zadanie pn "Rewitalizacja..." stacja 

transformatorowa w 2013 zostanie przebudowana. Ze względu na środki finansowe nie jest możliwe wydłużenie 
czasu oświetlenia. 

31 
poinformować mieszkańców za pomocą specjalnego oznakowania o 

monitoringu 
Tomasz 

Szczykutowicz 
Wniosek zostanie zrealizowany w III kwartale br 

21 
zajęciem się problemem identyfikacji właścicieli błąkających się 

psow przy jednoczesnym wyłapywaniu psow bezdomnych : 
umieszczaniu ich w schroniskach dla zwierząt. 

Tomasz Szczykutowic? 
Problem bezdomności zwierząt w Wąchocku jest powszechny, dlatego od VI 2011 funkcjonuje bezpłatny program 

kastracji zwierząt. W chwili oóecnej gmina Wąchocka me posiada umowy z żadnym ze schronisk. 

http://14.VIII.2012


s E S J A 29.06.2012 
^ zakupić siatkę i słupki na potrzeby boiska do piłki plażowej nad 

zalewem w Wąchocku 
Kazimierz Winiarczyk Wniosek został zrealizowany w VII br. 

34 oczyścić promenadę nad zalewem i jej okolicę z chwastów <azimierz Winiarczyk Wniosek realizowany jest na bieżąco 
35 podciąć i usunąć krzewy i drzewa wzdłuż ulicy Starachowickiej Cazimierz Winiarczyk Wniosek został zrealizowany w VII br. 

^ udostępnić młodzieży halę sportowa oraz boisko przy Gimnazjum w 
okresie wakacyjny 

Daniel Szczodry Hala była dostępna dla zainteresowanych. SKS Meteor prowadził zajęcia przez całe wakacje. Ze względu na brak 
zainteresowania M G O K nie prowadził zajęć. 

^ dokonać napraw w nawierzchni asfaltowej od drogi C-15 do 
Węglowa 

Irena Szlęzak Naprawy zostały wykonane w czerwcu Br. w ramach kompleksowego remontu dróg gminnych 

g wykonać koszenia traw przy poboczach na ulicy Sosnowej oraz na 
skrzyżowaniu dróg Torowej-Tysiąciecia i Radomskiej 

Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek został zrealizowany w VII br. 

39 wyciąć uschnięte drzewa przy ulicy Langiewicza Kazimierz Winiarczyk Wniosek o zezwolenie na wycinkę został wysłany 21.08.2012 
^ dokonać napraw przystanku autobusowym Wielka Wies w kierunku 

Ciecierowki ( zmniejszyć powierzchnię dachu ) 
Sylwester Rudzki Wniosek zostanie zrealizowany w III kwartale br 

^ 1 wykonać w ramach gwarancji odnowienie tynku w Budynku ośrodka 
zdrowia w Parszowie 

Halina Herman Reklamacja została zgłoszona wykonawcy. Prace zostaną zrealizowane do końca września br 

^2 dokonać wykoszenia traw na rondzie przy ulicy Radomskiej oraz 
wzdłuż rowów odwadniających na ulicy Ceglanej 

Tomasz Szczykutowicz Wniosek został zrealizowany w VII br. 

43 zainstalować nowe witacze wzdłuż DK-42 Tomasz Szczykutowicz Zadanie przygotowania projektu zostało zlecone firmie zewnętrznej. Prawdopodobny czas montażu IX br. 
44 wykonać zatokę parkingową przy piekarni p. Sajeckiego Tomasz Szczykutowicz Ze względów finansowych wniosek zostanie zrealizowany prawdopodobnie w 2013r 

45 dokonać dysIOKację koszy na używana odzież Tomasz Szczykutowicz 
Pismo do właściciela kontenerów na odzieży zostało wysłane w dniu 24.04.2012. 08.06.2012 otrzymaliśmy 

odpowiedź z propozycją zawarcia umowy na bezpłatne korzystanie z terenu. W wyniku uzgodnień właściciel 
kontenerów korzysta z terenu bezumownie w wyznaczonych miejscach 

^ objąć monitoringiem z kamer na Gimnazjum przystanek autobusowy 
na ulicy Starachowickiej 

Tomasz Szczykutowicz 
Ze względów technicznych realizacja wniosku nie jest możliwa. Zmiana ogniskowej kamery wyłączają z 

podstawowej funkcji - monitoringu terenu przed wejściem do hali. 
47 zakupić i zamontować tabliczki o prowadzonym monitoringu Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie zrealizowany w III kwartale br 

zatrudnić na okres rekonwalescencji kierowcy ciągnika dodatkowa 
osobę z uprawnieniami na ciągnik. 

Tomasz Szczykutowicz Wniosek został zrealizowany. 

49 zainstalować monitoring przy świetlicy wiejskiej w Marcinkowie Andrzej Cioroch Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartaie br 

50 dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonej wiaty przystankowej Andrzej Cioroch ! Przegląd i remont wiat przystankowych na terenie gminy zostanie przeprowadzony w okresie jesiennym. 

51 zainstalować wiatę przystankową na peronie PKP w Marcinkowie Andrzej Cioroch j Wystąpiono do PKP w dniu 10 kwietnia 2012 r.. W dniu 2 sierpnia 2012 r. U M I G otrzymał odpowiedź o aprobacie 
wniosku i realizacji w okresie jesiennym. 

zgłosić do PKS Starachowice potrzebę utrzymania kursów 
52 autobusowych w godzinach porannych ( 7.00 w kierunku Skarżyska 

Kamiennej) kosztem likwidacji połączeń popołudniowych 
Ewa Madej Wniosek został zrealizowany. Od lipca Dr dofinansowany jest kurs popołudniowy. 

53 usunąć uschnięte drzewo przy ulicy Partyzantów-Nadrzeczna Robert Janus Wniosek został zrealizowany w sierpniu br 

54 oczyścić ciek wodny przy ulicy Partyzantów Robert Janus Zarządcą cieku jest S Z M I U W Kielce. Problem zarastających cieków był wielokrotnie zgłaszany zarządcy. 

zorganizować spotkanie przedstawicieli władz Wąchocka i 
55 Starachowic w celu omówienia proponowanego połączenia drogę 

Hutniczą z Bema 
Robert Janus 

Aktualnie zadanie nie jest planowane do wykonania co najmniej do roku 2014. W przypadku podjęcia działań 
planistycznych zostaną podjęte rozmowy z władzami Gminy starachowice w celu synchronizacji prac 

inwestycyjnych. 

56 dokupić sprzęt nagłaśniający dla M G O K Robert Janus Wniosek został przekazany Dyrektorowi M G O K w dniu 14 sierpnia 2012 r. 

przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży strażackiego wozu bojowego n 
zakup umundurowania dla OSP Marcinków 

ł Andrzej Ciorocn W lipcu br zostały zakupione cztery komplety umundurowania. 
- i • —— 



WNIOSKI KOMISJI R A D Y MIEJSKIEJ 

LP T R E Ś Ć WNIOSKU 
D A T A 

i Ł O Ż E N I A / Z N A K 
SPRAWY 

Z G Ł A S Z A J Ą C 
Y T R E Ś Ć ODPOWIEDZI 

! 

Opracować sprawozdanie finansowe dotyczący kosztów utrzymania drog 
w sezonie zimowym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego 
roku. Komisja wnioskuje ponadto o zachowanie obecnie obowiązującej 

formy opisowej jak dodatek do informacji finansowej. 

31.05.2012 K P i R Wniosek zostanie zrealizowany przy sporządzaniu informacji dla Rady Miejskie] za rok 
2012/13 

2 

Opracować sprawozdanie finansowe dotyczący kosztów utrzymania dróg 
w sezonie zimowym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego 
roku. Komisja wnioskuje ponadto o zachowanie obecnie obowiązującej 

formy opisowej jak dodatek do informacji finansowej. 

31.05.2012 K B G i l Wniosek zostanie zrealizowany przy sporządzaniu informacji dla Rady Miejskiej za rok 
2012/13 

3 
przeprowadzić akcję promocyjna na terenie gminy Wąchock dotyczącą 

zachęcania mieszkańców do przyłączania się do sieci wodno-
kanalizacvmei 

22.06.2012 K B G i l 
Informacja nt siec; przyłączy wod-kan zostanie przedstawiona w najbliższym nr 

"Dookoła Wąchocka" i powtórzona w prasie. 

4 
powołać komisję ds. sprawdzenia na terenie całej gminy Wąchock stan 
przyłączy kanalizacyjnych oraz umów na odbiór nieczystości ciekłych 

22.06.2012 K B G i i Wniosek będzie realizowany od IV kwartale br 

5 
zlecić wykonanie badania pola elektromagnetycznego w Sołectwie 

Parszow wokół nadajnika sieci komórkowych 
22.06.2012 K B G i l 

Po konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska realizację wniosku 
uważamy za nierealna do wykonania. Inwestor otrzymuje warunki, które musi spełnić w 

celu realizacji inwestycji. 

6 
Przeprowadzić kontrolę otoczenia wysypiska śmieci w Marcinkowie (teren 

wyrobiska piasku oraz miejsca niebezpieczne stosownie zabezpieczyć • 
oznakować - skarpę zniwelować) 

22.06.2012 K B G i l 
Rekultywacja wysypiska została zaKonczona, Gmina Starachowice kontynuje prace 

porządkowe na działce. 

7 
Komisja prosi o opinię Burmistrza i Skarbnik czyjest możliwe 

utwardzenie drogi powiatowej ( partycypacja kosztów razem z Z D P ) ulicy 
Młyńskiej 

22.06.2012 K B G i l 
W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie przez Starostwo Powiatowe w 

Skarzysku-Kamiennej w sprawie przebudowy drogi powiatowej Parszów-Majków. U l . 
Młyńska została utwardzona w czerwcu br 

8 
zamontowania znaku drogowego zakaż wjazdu przy wlocie na ulicę 

jednokierunkową Sandomierską z ulicy Krótkiej w Wąchocku 
03.07.2012 K O 

Skrzyżowanie jest oznakowane zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego. N a ul. 
Krótkiej zamontowany jest znak (nakaz jazdy w prawo) 

9 

wnioskuje do Radcy Prawnego o podanie podstawy prawnej w temacie: 
czy Komisja Rewizyjna przekroczyła uprawnienia przeprowadzając 
kontrolę M G O K i świetlic wiejskich w zakresie przeprowadzonych 

remontów za rok 2010. 

09.07.2012 K R 
Wniosek zrealizowany - przekazany wniosek został 10 lipca 2012 roku odpowiedź 

otrzymana 8 lipca 2012 roku - treść wniosku w materiałach sesyjnych otrzymali 
przewodniczący komisji stałych 



WNIOSKI RAD SOŁECKICH, ZARZĄDÓW OSIEDLI ORAZ ZEBRAŃ MIESZKAŃCÓW 

LP T R E Ś Ć WNIOSKU 

D A T A 
Z Ł O Ż E N I 
A/ZNAK 
SPRAWY 

Z G Ł A S Z A J Ą C 
Y T R E Ś Ć ODPOWIEDZI 

1 
Naprawa uszkodzonej kratki odwadniającej na 
łączniku drogi Betlejem z drogą prowadzącą do 

Węglowa 
22.04.2012 

Zebranie 
Wiejskie Wielka 

Wieś 
Naprawa kratki została wykonana w maju br. 

2 Naprawa uszkodzonego hydrantu Wielka Wieś -
Ciecierówka 22.04.2012 

Zebranie 
Wiejskie Wielka 

Wieś 
Informacja została przekazana do PWIK w dniu w dniu 11 maja 2012 roku 

3 Utwardzenie drogi Wielka Wieś Podławki 
prostopadłej do drogi krajowej 42 22.04.2012 

Zebranie 
Wiejskie Wielka 

Wieś 

W związku z planowaną budową drogi GP oraz równoległym wyjazdem koło remizy aktualnie 
nie jest planowany remont łącznika 

4 Wyrównać i utwardzić drogę Wielka wieś 
Podławki prostopadłej do DK-42 12.06.2012- Rada Sołecka w 

Wielkiej Wsi 
W związku z planowaną budową drogi GP oraz równoległym wyjazdem koło remizy aktualnie 

nie jest planowany remont łącznika 

5 uzupełnić ubytki w asfalcie na drodze obok 
świetlicy wiejskiej 12.06.2012 Rada Sołecka w 

Wielkiej Wsi Naprawy zostały wykonane w czerwcu br. w ramach kompleksowego remontu drog gminnych 

6 utwardzić drogę od posesji nr 251 do końca ulicy 12.06.2012 Rada Sołecka w 
Wielkiej Wsi Utwardzenie zostało wykonane w lipcu br. po wykonaniu prac przez TP SA 

—i 
i 

wykonać rów odwadniający Wielka Wieś 
Ciecierówka po lewej stronie drogi od 
przepompowni od pierwszego budynku 

mieszkalnego 

12.06.2012 Rada Sołecka w 
Wielkiej Wsi 

Wykonanie rowu me jest aktualnie niezbędne. Woda jest odprowadzana z korony drogi do 
istniejących rowów. 

8 

wykonać rów odwadniający Wielka Wieś 
Ciecierówka po lewej stronie drogi od 
przepompowni od pierwszego budynku 

mieszkalnego 

12.06.2012 
Rada Sołecka w 

Ratajach 
Wykonanie rowu nie jest aktualnie niezbędne. Woda jest odprowadzana z korony drogi do 

istniejących rowów. 

9 
wykosić rowy i pobocza przy drogach 

powiatowych i gminnych 
12.06.2012 Rada Sołecka w 

Ratajach Koszenie drog gminnych odbywało się w czerwcu i lipcu br. 

10 wykonać tablicę z regulaminem korzystania z 
placu zabaw 

12.06.2012 Rada Sołecka w 
Ratajach Wniosek zostanie zrealizowany w III kwartale br 

U 
wykonać dalszą część rowu odwadniającego na 
Osiedlu przy posesji p.Koguta \ połączenie go z 

rowem przy drodze powiatowej 
12.06.2012 Rada Sołecka w 

Ratajach 
Wniosek do ZDP o wykonanie przecisku pod drogą powiatową i odprowadzenie wody na 

południową stronę ulicy do istniejącego rowu został rozpatrzony negatywnie 



12 
Powołać komisję, która dokona kontroli i 
sprawdzenia podłączenia się mieszkańców 

Parszowa do istniejącej kanalizacji 
26.06.2012 

Zebranie 
Wiejskie 
Parszów 

Wniosek będzie realizowany od IV kwartale br 

13 zamontować dwie lampy na słupach nr i 1 i 15 (od 
Ceglanej w kierunku Wielkiej Wsi) 5.VII.2012 

Zarząd Osiedla 
Północ i 
Południe 

Wniosek zostanie zrealizowany po przesunięciu słupów oświetleniowych w związku z budową 
chodnika przy realizacji inwestycji pn "Przebudowa ul. Wielko wiej skiej..." 

14 

15 

Zamontować huśtawkę na miejscu skradzionej -
plac zabaw 26.07.2012 Rada Sołecka 

Marcinków Wniosek zostanie zrealizowany w III kwartale br 14 

15 postawić tablicę - zakaz wprowadzania psów na 
teren WDK 26.07.2012 Rada Sołecka 

Marcinków Na regulaminie korzystania z placu zabaw istnieje znak - zakaz wprowadzania psów. 

16 Zobligować pracowników WDK do utrzymywania 
czystości wokół budynku 26.07.2012 Rada Sołecka 

Marcinków Wniosek przekazano Dyrektorowi M G O K w dniu 14 sierpnia 2012 r. 

17 Zamontować dodatkowy kosz na śmieci przy 
boisku- od strony budynku j 26.07.2012 

Rada Sołecka 
Marcinków Istniejąca ilość koszy na placu WDK jest wystarczająca 

B U R M ÍÉDT R Z 

mgr Jarosław Sámela 


