
L.p TREŚĆ WNIOSKU ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ ODPOWIEDZI

1 Zakupić zamiatarkę uliczną Tomasz Szczykutowicz Wniosek możliwy do realizacji w przypadku wygospodarowaniu w budżecie gminy wolnych 
środków finansowych. 

2 Zamontować lampę oświetlenia ulicznego na rogu ulicy Wielkowiejskiej i 
Ogrodowej w Wąchocku

Tomasz Szczykutowicz Wniosek przekazany zostanie do realizacji referatowi budownictwa. 

3 Na terenie Gminy Wąchock wprowadzić całonocne oświetlenie uliczne Tomasz Szczykutowicz Z uwagi na niewystarczające środki finansowe wniosek niemożliwy do realizacji

4 Udzielić odpowiedzi na złożoną w miesiącu styczniu interpelację Tomasz Szczykutowicz Odpowiedź na interpelację przekazano radnemu na sesji w dniu dzisiejszym 
5 W miejscowości Parszów sprzedać działkę gminną która znajduje się pod lasem. 

Za środki otrzymane ze sprzedaży zakupić wskazaną przez Radę Sołecką działkę 
prywatną.

Włodzimierz Sobala Działka zostanie sprzedana po jej przekształceniu w działkę budowlaną. Zakup działki o 
którą wnioskuje Rada Sołecka Parszowa można zrealizować ze środków budżetu gminy. 

6 Udzielić odpowiedzi na pytanie kiedy będzie realizowana inwestycja w sołectwie 
Parszów polegająca na dokończeniu budowy sieci kanalizacyjnej

Włodzimierz Sobala W miesiącu lutym złożono wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych 
wspomnianej inwestycji. Istnieje duże prawdopodobieństwo że powyższa inwestycja 
rozpocznie się w roku bieżącym. 

7 Uporządkować tereny przyległe do zrewitalizowanego centrum Wąchocka, w 
szczególności działki należącej do gminy na końcu placu przy tartacznego i obok 
niego przy ulicy Błonie (tereny nieobjęte rewitalizacją)

Kazimierz Winiarczyk Wniosek będzie realizowany sukcesywnie przez pracowników interwencyjnych

8 Uporządkować i wyrównać teren po dawnym tartaku, który nie został całościowo 
objęty rewitalizacją 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek będzie realizowany sukcesywnie. 

9 Wykorzystać zdjętą kostkę brukową w trakcie rewitalizacji do utwardzenia dalszej 
części ulicy błonie w Wąchocku. 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek przekazany do realizacji referatowi budownictwa . 

10 Zabezpieczyć pozbawioną pokrywy głęboką studzienkę kanalizacyjną na gminnym 
terenie na ulicy Błonie 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie natychmiast przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. 

11 Wygospodarować w budżecie gminy na rok 2014 środki finansowe niezbędne na 
wykonanie kamiennego narzutu na lewy brzeg rzeki Kamiennej od upustu w 
kierunku ulicy Błonie 

Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek poddany zostanie analizie. W bieżącym roku nastąpi podwyższenie brzegów na 
lewej stronie rzeki Kamiennej od mostu w kierunku końca posesji p. Bożeny Markiewicz. 

12 Wyciąć krzaki przy przejeździe kolejowym na ulicy Partyzantów Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie natychmiast przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym.
13 Zwrócić się do ZDP w Starachowicach o należyte podcięcie gałęzi i odrostów 

drzew przy drodze powiatowej Starachowice-Wąchock - Skarżysko Kamienna 
przez Marcinków 

Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do adresat 

14 Usunąć nadmiar ziemi pozostawionej przy drodze z pomiędzy posesji nr 34 a 36 w 
miejscowości Marcinków 

Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do analizy referatowi budownictwa.  

15 Uzupełnić piach na placu zabaw w Marcinkowie Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym.
16 Usunąć niedoskonałości techniczne w wiacie biesiadnej postawionej w

Marcinkowie 
Ewa Madej Wniosek zostanie przekazany do analizy i udzielenia odpowiedzi referatowi budownictwa

17 tytułu zimowego utrzymania dróg za okres między 16 listopada 2013 roku a 28
lutym 2014 roku

Daniel Szczodry Środków niewykorzystanych pozostało na około 100 tysięcy złotych
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18 Udzielić informacji jakie zadania inwestycyjne zostaną ujęte w wykorzystaniu
środków przyznanych przez Unię Europejską na lata 2014-2020 przez Gminę
Wąchock 

Daniel Szczodry Rozważane jest wykorzystanie środków unijnych na kompleksową wymianę oświetlenia 
ulicznego na nowoczesne lampy LED, ewentualne rozpoczęcie prac inwestycyjnych z 
przebudową Rynku w Wąchocku w ramach Rewitalizacja etap II, zakup i montaż turbiny 
wodnej na upuście w Wąchocku, dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w Parszowie. 

19 Udzielić informacji jakie zadania inwestycyjne zostaną ujęte przy rozszerzeniu 
prac związanych z rewitalizacją Wąchocka etap I 

Daniel Szczodry Dodatkowe zadania przy rewitalizacji etap I to budowa kortu tenisowego na terenie po 
dawnym przedszkolu przy ulicy Św. Rocha, przykrycie kanału burzowego biegnącego 
wzdłuż ulicy Kolejowej do rzeki, zakupienie i zamontowanie monitoringu na terenach 
zrewitalizowanych, wykonanie dodatkowego mostku/kładki na Lipiance przy zalewie w 
Wąchocku. 

20 Oczyścić z piachu chodniki dla pieszych na terenie Gminy Wąchock Halina Herman Wniosek będzie realizowany na bieżąco przez pracowników interwencyjnych 
21 Oczyścić z zabrudzeń oraz przeprowadzić niezbędne remonty przystanków 

autobusowych na terenie Gminy Wąchock 
Halina Herman Wniosek będzie realizowany na bieżąco przez pracowników interwencyjnych 

22 Zwrócić się do GDDKiA w Kielcach o postawienie przy DK-42 w miejscowości 
Parszów przy wjeździe do remizy OSP tabliczki drogowej T-16 (wyjazd straży) 

Halina Herman Wniosek zostanie przekazany adresatowi 

23 Zwrócić się do GDDKiA w Kielcach o wykonanie zatoczki autobusowej przy 
DK42 w miejscowości Wielka Wieś przystanek Węglów prawa strona w kierunku 
Skarżyska Kam.

Halina Herman Wniosek zostanie przekazany adresatowi 

24 Wykonać odwodnienie ulicy Dolnej i Szkolnej w miejscowości Parszów Halina Herman Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu budownictwa 

25 Wyrównać przy pomocy żwiru ulicę Nadrzeczną od posesji p. Stompor w kierunku 
skrzyżowania z ulicą Partyzantów oraz od posesji p. Szczepańskich w kierunku 
osiedla Orłowa 

Robert Janus Wobec zaplanowanej budowy drogi na ulicy Nadrzecznej nie jest planowane dosypywanie 
kruszywa. Istnieje możliwość na bieżąco równania wspomnianej drogi. 

26
Wyciąć krzaki rosnące wzdłuż cieku wodnego płynącego przez ulicę Hutniczą i 
Nadrzeczną 

Robert Janus Wniosek będzie realizowany na bieżąco przez pracowników interwencyjnych 

27 Wykorzystać nadmiar ziemi na podwyższenie terenu przy wjeździe na most przy 
ulicy Nadrzecznej za posesjami p. Czeskich 

Robert Janus Podwyższenie terenu będzie wykonane z wykorzystaniem mieszanki ziemi i tłucznia. 

28
Przeprowadzić rozmowy z Lasami Państwowymi dot. odwodnienia ulicy Sosnowej 

Robert Janus UMiG w Wąchocku odbył rozmowę z Lasami Państwowymi jednak okazały się one 
bezowocne. 

29 Wydzielić ciągłą poziomą linią na przejeździe kolejowym na ulicy Radomskiej 
ciąg do poruszania się pieszych 

Robert Janus Wniosek bezzasadny

30
Wykonać oświetlenie uliczne od ulicy Radomskiej i Szydłowieckiej do ulicy 
Torowej 

Robert Janus Realizacja wniosku możliwa w przypadku wygospodarowania w budżecie gminy na rok 
2014 odpowiednich środków finansowych. Wykonanie zadania możliwe do wykonania w 
roku 2015. 

31 Zamontować lustro na zbiegu ulicy Kolejowej z Placem mjr Ponurego Robert Janus Wniosek nie będzie realizowany 
32

Wymienić wiatę przystankową na Placu mjr Ponurego 
Robert Janus Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy w bieżącym roku prawdopodobnie 

nie będzie możliwa wymiana wiaty przystankowej. 
33 Wymienić uszkodzone i wyblakłe tabliczki informacyjne informujące o nazwach 

ulic na nowe odporne na czynniki atmosferyczne
Robert Janus Wymiana tabliczek informacyjnych jest dokonywana systematycznie na tyle ile pozwalają 

środki finansowe 
34 Zlecić przegląd techniczny dachu na Gimnazjum Publicznym i Hali Sportowej.

Usterki usunąć w ramach gwarancji 
Robert Janus 

Przegląd techniczny dachu zostanie zlecony wykonawcy w ramach obowiązującej gwarancji 



35 Udzielić informacji dot. planowanej budowy drogi na ulicy Nadrzecznej Robert Janus 
Projekt budowy drogi Nadrzecznej został pozytywnie zaopiniowany przez  Zespół 
Uzgodnień kolejowych i powiatowych. Do końca bieżącego roku projekt budowy drogi 
zostanie zgłoszony do wydania ZRiD-u. 

36 Udzielić informacji dot. ile budżet gminy będzie musiał wydać środków własnych
na rozszerzenie realizacji zadań ujętych w rewitalizacji etap I 

Robert Janus Koszty jakie poniesie budżet gminy na realizację dodatkowych zadań to suma około 200-250 
tysięcy złotych 

37 Udzielić informacji kiedy UMiG podejmie decyzję o realizacji zadania pn.
budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Hutniczej 

Robert Janus Rozważane jest na wspomnianej ulicy zamontowanie hybrydowych lamp oświetlenia 
ulicznego. 

38 Zamontować hydrant naziemny na ulicy Szkolnej w sołectwie Parszów. Hydrant
umiejscowić w najbliższym otoczeniu budynków użyteczności publicznej (kościół,
szkoła). Środki finansowe na realizację powyższego wniosku wygospodarować w
dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 

Halina Herman Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona pisemnie 

39 Wyeliminować nieprawidłowości związane z usuwaniem nieczystości płynnych na
terenie sołectwa Parszów. W tym celu powołać komisję która dokona kontroli
sprawdzenia podłączenia się mieszkańców do istniejącej kanalizacji. 

Halina Herman Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona pisemnie 

40 Dokonać przeglądu i naprawy lamp oświetlenia ulicznego przy posesji nr 19 w
Parszowie przy ul. Złotoglin oraz  w Wielkiej Wsi przy posesji nr 150

Halina Herman Zgłoszenie o ewentualnej awarii oświetlenia ulicznego zostanie zgłoszona firmie zajmującej 
się konserwacją oświetlenia. 

41 Ustawić wiatę przystankową przy zbiegu ulicy Grabowej i Złotoglin w
miejscowości Parszów 

Halina Herman Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona pisemnie 


