
L.p TREŚĆ WNIOSKU ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ ODPOWIEDZI

1 Wytyczyć za pomocą linii pas dla rowerów i ciąg dla pieszych na południowej 
części promenady zbiornika retencyjnego na rz. Kamiennej. W przypadku gdyby 
niebyło takiej możliwości należy rozważyć wytyczenie równoległej ścieżki 
rowerowej, postawienie znaków ostrzegawczych o ruchu rowerowym lub 
wprowadzenie zakazu poruszania się rowerów po tej części promenady ze 
względu na możliwe kolizje rowerzystów ze spacerowiczami. 

Daniel Szczodry Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa. UMiG w Wąchocku zastanowi się nad przygotowaniem 
projektu budowy ścieżki rowerowej na promenadzie nad Zalewem w 
Wąchocku. 

2 Udzielić informacji dot. regulaminu użytkowania boiska, skate-parku i placu 
zabaw. Udzielić informacji dot. czy powyższe obiekty dostępne będą bezpłatnie, 
w jakich godzinach. Udzielić informacji czy na ww. obiektach będzie zatrudniona 
osoba odpowiedzialna za nadzorowanie bezpieczeństwa korzystających z 
wspomnianych wcześniej obiektach sportowych.  

Daniel Szczodry  Po oddaniu do użytku publicznego obiektów sportowych które zostały 
wybudowane przy realizacji Rewitalizacji Etap I zostanie opracowany 
regulamin korzystania z ww. obiektów. Korzystanie z tego typu obiektów 
będzie bezpłatne. Przewidziane jest zatrudnienie dwóch osób które będą 
czuwały na bezpieczeństwem i utrzymaniem w należytym stanie nowo 
wybudowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. 

3 Przekazać kopię pełnej dokumentacji Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego ze stanem faktycznym na dzień 28 kwietnia 
2014 r. 

Daniel Szczodry Kopia roboczej dokumentacji Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego zostanie przygotowana i przekazana w 
formie elektronicznej radnemu. 

4 Zakupić i zamontować znak informacyjny z numerami nieruchomości Nr 8 i 8a na 
Ratajach. 

Zofia Miernik Planuje się złożyć zapytanie ofertowe na kompleksową wymianę tabliczek 
informacyjnych z nazwami ulic i nieruchomości na terenie Gminy 
Wąchock. 

5 Umocnić rów płytami ażurowymi przy nowo wybudowanej drodze gminnej w 
miejscowości Rataje. 

Zofia Miernik Umocnienie rowu płytami ażurowymi zostanie wykonane w okresie 
wakacyjnym 

6 Udzielić informacji dot. w jakich okolicznościach nastąpił wybór dowcipów o 
Wąchocku, które zostały umieszczone w płytach chodnikowych i zostaną 
zamontowane przy ulicy Błonie w Wąchocku. Kto je opiniował, jeśli opiniowała 
je grupa osób należy podać nazwiska i funkcje jakie pełnią te osoby.  

Tomasz Szczykutowicz w 
imieniu Komisji 

Promocji

Odpowiedź zostałanie udzielona pisemnie  

7 Poszerzyć skład komisji opiniujący oferty składane w ramach otwartego konkursu 
na działalność pożytku publicznego o wskazanego przez Komisję Promocji i 
Rozwoju członka komisji. 

Tomasz Szczykutowicz w 
imieniu Komisji 

Promocji

Odpowiedź zostałanie udzielona pisemnie  

8 Poszerzyć skład redakcyjny gazety "Dookoła Wąchocka" o przedstawiciela 
wskazanego przez Komisję Promocji i Rozwoju

Tomasz Szczykutowicz w 
imieniu Komisji 

Promocji

Odpowiedź zostałanie udzielona pisemnie  

9 Uprzątnąć teren po pożarze który był miesiąc temu na ulicy Strażackiej tuż obok 
MGOK

Kazimierz Winiarczyk Pismo w tej sprawie zostanie wysłane do właściciela działki na której 
znajduje się spalona nieruchomość. 

10 Wykonać ogrodzenie na działce gminnej przy ulicy Błonie przy której znajduje się 
tzw. baza

Kazimierz Winiarczyk Budowa ogrodzenia na działce gminnej przy ulicy Błonie zostanie 
zrealizowana w II półroczu br. 

11 Zakupić i zamontować dodatkowe pulpity informacyjne z notkami historycznymi i 
zdjęciami o ciekawych zakątkach m. Wąchock

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie rozważony. 
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12 Wyremontować kratkę odwadniającą na ulicy Szkolnej Włodzimierz Sobala Remont kratki odwadniającej będzie zrealizowany przy okazji budowy 
parkingu w m. Parszów. 

13 Wyrównać pobocza na ulicy Szkolnej Włodzimierz Sobala Zadanie zostanie zlecone do wykonania pracownikom interwencyjnym
14 Zwrócić się do ZDP w Starachowicach z prośba o wycięcie uschniętego drzewa na 

ulicy Kamieniczki naprzeciwko posesji nr 3 
Włodzimierz Sobala Pismo w tej sprawie zostanie przesłane do adresata

15 Wyrównać drogę na ulicy Młyńskiej Włodzimierz Sobala Zadanie zostanie zlecone do wykonania pracownikom interwencyjnym
1 Namalować linię ciągłą na łuku drogi na ulicy Tysiąclecia przy zejściu pod 

przejście pod liniami kolejowymi. 
Tadeusz Mazurkiewicz Zdanie zostanie wykonane przy okazji remontów cząstkowych dróg w 

okresie wakacyjnym

2 Odtworzyć rów odwadniający na ulicy Sosnowej Tadeusz Mazurkiewicz Z uwagi na fakt że wspomniany rów odwadniający na ulicy Sosnowej 
znajdowałby się na terenach należących do Lasów Państwowych, UMiG w 
Wąchocku podejmie stosowne rozmowy z "leśnikami" o wydanie 
pozwolenia na budowę tego typu odwodnienia. 

3 Zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach o potrzebę 
dokonania napraw na przepuście pod drogą powiatową prowadzącą na nieczynne 
wysypisko śmieci w Marcinkowie. 

Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do adresata. 

4 Na ulicy Wielkowiejskiej przy mostku na rzeczce Lipiance zamontować kosz. Tomasz Szczykutowicz Kosz w wskazanym miejscu jest możliwy do zamontowania.
5 Opracować regulamin korzystania z promenady i obiektów sportowych Tomasz Szczykutowicz Zostanie opracowany regulamin korzystania z ww. obiektów. 

6 Wytyczyć na promenadzie nad zalewem w Wąchocku ścieżkę rowerową Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa. 

7 Udzielić informacji na jakim etapie znajduje się projektowanie budowy ulicy 
Nadrzecznej. 

Robert Janus W miesiącu marcu w Biuletynie Informacji Publicznej  poinformowano o 
zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania 
zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - jest to kolejny 
etap poprzedzający rozpoczęcie budowy drogi gminnej. Droga ta zgodnie 
z wcześniejszymi wyjaśnieniami będzie budowana częściowo z środków 
zewnętrznych w ramach tzw. "schetynówek".

8 Zwrócić się do podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność 
gospodarczą przy ulicy Kościelnej o szczególne ograniczenie ilości przejazdów 
samochodów dostawczych między godziną 22:00 a 6:00 z uwagi na powstający 
hałas jeżdżących samochodów po kostce granitowej. 

Tomasz Szczykutowicz Prośba zostanie przekazana osobom prowadzącym działalność 
gospodarczą przy ulicy Kościelnej. 

9 Udzielić informacji dot. kiedy zacznie się realizowanie zadanie pn: Budowa 
oświetlenia ulicznego na ulicy Hutniczej. 

Robert Janus Rozważane jest zakupienie i zamontowanie na wskazanym odcinku ulicy 
Hutniczej lamp hybrydowych z żarówkami LED.

10 Wykosić trawy na poboczach dróg gminnych w m. Węglów Irena Szlęzak Zadanie zostanie zlecone do wykonania pracownikom interwencyjnym
11 Dokonać remontu cząstkowego na drodze C-15 prowadzącej od DK-42 w 

kierunku m. Węglów
Irena Szlęzak Remont drogi zostanie wykonany w okresie wakacyjnym. 

12 Wymienić piasek na placu zabaw w Marcinkowie Andrzej Cioroch Zadanie zostanie zlecone do wykonania pracownikom interwencyjnym
13 Usunąć z linii energetycznych biegnących nad drogą powiatową przy cmentarzu w 

Wąchocku zawieszone buty
Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do PGE 

14 Wyremontować łącznik drogi w Wielkiej Wsi łączący DK-42 z droga powiatową 
Wielka Wieś przez wieś.  

Edward Lipiec Remont łącznika zostanie wykonany w okresie wakacyjnym 

15 Zamontować numer porządkowy na SZOZ w Parszowie Halina Herman Tabliczka z numerem porządkowym obiektu została zakupiona. Zarządca 
obiektu zostanie zobowiązany do jej zamontowania. 



16 Usunąć z poddasza w budynku SZOZ w Parszowie zalegającą tam dachówkę Halina Herman Usunięcie dachówek zostanie zrealizowane przy najbliższej akcji 
odbierania od mieszkańców azbestu

17 Wystąpić do PKP o nieodpłatne przekazanie budynku po dworcu kolejowym na 
rzecz Gminy Wąchock

Robert Janus UMiG w Wąchocku występował do PKP z zapytaniem o możliwość 
nieodpłatnego przekazania budynku na rzecz Gminy Wąchock. Z uwagi na 
hipotetycznie wysoki koszt dzierżawy rzędu ok. 2000 zł miesięcznie 
zdecydowano nie podejmować dalszych prób przekazania na rzecz gminy 
ww. budynku. Pismo do wglądu w UMiG w Wąchocku 

18 Wymienić tabliczki informacyjne z nazwami ulic Robert Janus W miesiącu kwietniu przeprowadzono spis uszkodzonych tabliczek 
informacyjnych z nazwami ulic i obiektów. W najbliższym czasie UMiG 
w Wąchocku zdecyduje się na wysłanie zapytań ofertowych z określeniem 
szacunkowych kosztów wymiany uszkodzonych tabliczek. 

19 Zakupić i postawić nowy przystanek autobusowy w Rynku w Wąchocku Robert Janus Z uwagi na wysokie koszty remontu przystanku ww. obiekt nie będzie 
remontowany. Zakupienie i postawienie nowego przystanku rozważane 
jest przy okazji przebudowy Rynku w Wąchocku 

20 Wykonać remont elewacji na budynku ZPO w Wąchocku Robert Janus Remont elewacji na budynku szkolnym prawdopodobnie zostanie 
wykonany w okresie wakacyjnym 

21 Wykorzystać zdeponowaną na tzw. bazie kostkę brukową i chodnikową do 
utwardzenia drogi na ulicy Krętej 

Robert Janus UMiG w Wąchocku rozważy zasadność realizacji zgłoszonego wniosku 

22 Udzielić informacji jaki status własnościowy posiada odcinek drogi od ulicy 
Radomskiej do ulicy Szydłowieckiej 

Robert Janus Wspomniany odcinek drogi jest własnością Gminy Wąchock


