
L.p TREŚĆ WNIOSKU ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ ODPOWIEDZI

1 Udzielić informacji jak przebiegają prace związane z odśnieżaniem ulic i 
chodników na terenie Gminy Wąchock. 

Tomasz Szczykutowicz Drogi gminne odśnieża firma "Malibud" zgodnie z informacją pracowników referatu 
budownictwa oraz mieszkańców wszystkie drogi gminne są przejezdne. Pracownicy 
interwencyjni zatrudnieni przez UMiG w Wąchocku na bieżąco odśnieżają ciągi dla 
pieszych. 

2 Udzielić informacji na temat wysypiska gruzu zlokalizowanego przy ulicy 
Partyzantów w Wąchocku 

Tomasz Szczykutowicz W obecnej chwili trwa gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji 
administracyjnej nakazującej natychmiastowe uprzątnięcie działki prywatnej na której 
zlokalizowane jest wysypisko gruzu. 

3 Zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach o należyte 
odśnieżanie pobocza i drogi powiatowej na ulicy Kamieniczki w 

Włodzimierz Sobala Wniosek zostanie przekazany do adresata. 

4 Odśnieżyć i posypać ulicę Dolną i Szkolną w Parszowie Włodzimierz Sobala Wniosek przyjęty do realizacji.  
5 Przypomnieć firmie Almax o potrzebie rzetelnego odbierania śmieci 

komunalnych od mieszkańców sołectwa Parszów
Włodzimierz Sobala Pismo w tej sprawie zostanie wysłane do firmy Almax.  

6 Przenieść z miesiąca marca na miesiąc luty zbiórkę odpadów 
wykonanych ze szkła na terenie Parszowa 

Włodzimierz Sobala Wniosek niemożliwy do realizacji z uwagi na przyjęcie w grudniu harmonogramu odbioru 
odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Wąchock. 

7 Powiadomić policję o dokonaniu zniszczenia szyb na przystanku na ulicy 
Starachowickiej na wprost Gimnazjum Publicznego w Wąchocku.  

Kazimierz Winiarczyk Policja została powiadomiona o przestępstwie. Obecnie trwa dochodzenie zmierzające do 
wykrycia sprawców wandalizmu. 

8 Wygospodarować w budżecie gminy niezbędne środki finansowe na 
zakupienie i zamontowanie monitoringu na terenach objętych 
rewitalizacją

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie poddany analizie w przypadku pojawienia się wolnych środków 
finansowych w budżecie gminy na 2014 rok.

9 Odśnieżyć i posypać chodnik na odcinku od placu mjr Ponurego w 
Wąchocku do przystanku na ulicy Starachowickiej przy skrzyżowaniu z 
ulicą Krótką.

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zrealizowany 30 stycznia 2014 roku 

10 Udzielić informacji na jakim etapie jest budowa budynku 
wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi 

Edward Lipiec Na przełomie lutego i marca br. zostanie rozpisany przetarg na budowę budynku 
wielofunkcyjnego w sołectwie Wielka Wieś 

11 Wpisać do gminnego rejestr ewidencji dróg do odśnieżania łącznik 
łączący DK-42 z drogą powiatową Wielka Wieś przez Wieś 

Konrad Wojtachnio Wniosek przyjęty do realizacji. Firma Malibud zostanie poinformowana o potrzebie 
odśnieżania wspomnianego odcinka drogi.  

12 Nałożyć na firmę Almax umowną karę za nieterminowe odbieranie 
śmieci komunalnych od mieszkańców sołectwa Parszów 

Artur Bzdręga Zgłoszona nieprawidłowość zostanie poddana analizie. 

13 Odśnieżyć i posypać ulicę Dolną, zjazdy na  ulicy Kamieniczki, w 
kierunku Mostek oraz podjazdy na ulicę Rzeczną 

Artur Bzdręga Wniosek przyjęty do realizacji.  

14 Na sesję Rady Miejskiej w Wąchocku w miesiącu lutym zaprosić 
przedstawiciela firmy Almax

Sylwester Rudzki Gości na sesję Rady Miejskiej zgodnie ze statutem zaprasza Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Wąchocku.

15 Wprowadzić w harmonogramie odbioru odpadów śmieci, możliwość 
wystawiania szkła w pojemnikach a nie tylko w workach 

Sylwester Rudzki Wniosek przyjęty do realizacji.  

Wnioski radnych z sesji 

SESJA 30.01.2014
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