
L.p TREŚĆ WNIOSKU ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ ODPOWIEDZI

1 Przygotować projekty uchwał dot. nadania przez Radę Miejską w Wąchocku 
urzędowych nazw ulicom, placom, skwerom i mostom położonym w 
miejscowości Wąchock Gm. Wąchock oraz nadania urzędowej nazwy dla 
zbiornika wodnego w Wąchocku. Do wniosku została dołączona sytuacyjna 
mapka Wąchocka z rozmieszczeniem proponowanych nazw dla obiektów. 1. 
Fragment promenady od upustu do ul. Kolejowej - Promenada Gościnna, 2. 
Fragment promenady biegnącej południową stroną zalewu od mostu Staszica do 
mostu Krukowskiego nazwać Promenadą Romantyczną, 3. Fragment promenady 
biegnącej północną stronu zalewu od mostu Krukowskiego nazwać Promenadą 
Radości, 4. Zielony most na rzece Kamiennej w zachodniej części zalewu nazwać 
im. prof. Stefana Krukowskiego, 5. Upust i most na rzece Kamiennej od strony 
wschodniej nazwać im. ks. Stanisława Staszica, 6. Most na ciągu ulicy Kolejowej 
nazwać Mostem Cystersów, 7. Stary Most na starorzeczu Kamiennej nazwać im. 
Biskupa Gedeona, 8. Plac rekreacyjny w okolicy Góry św. Rocha nazwać 
Osadników Rydno, 9. Plac przylegający do ulicy Błonie nazwać plac króla 
Kazimierza Jagiellończyka, 10. Plac przylegający od strony ulicy Kolejowej od 
rzeki Lipianki wraz z infrastrukturą sportową nazwać Plac 3-go maja 1454 r., 11. 
Plac przylegający do ul Kościelnej róg Kolejowej nazwać Skwer ks. Edwarda 
Chrzanowskiego, 12. Plac znajdujący się u zbiegu ulic Ceglanej i Wielkowiejskiej 
nazwać Skwer św. Floriana, 13. Ulicę biegnącą od ul Kolejowej w kierunku 
zachodnim nazwać ulicą Kamienna, 14. Plac znajdujący się naprzeciw klasztoru 
cystersów nazwać pl. ks. prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 15. Zbiornik 
wodny na rzece Kamiennej nazwać Zalewem Wąchockim. 

Tomasz Szczykutowicz w 
imieniu Komisji 

Promocji i Rozwoju  

Wniosek zostanie poddany analizie prawnej. Ewentualny projekt uchwały 
zostanie poddany konsultacjom społecznym na zebraniu ogólnym 
mieszkańców. 

2 Wydłużyć czas palenia lamp oświetlenia do godziny 1:00 w nocy ulicznego w 
głównych miejscach Wąchocka. 

Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie rozważony w przypadku pojawienia się w budżecie 
gminy oszczędności na tyle dużych aby móc realizować zgłoszony 
wniosek. 

3 Pomóc w rozpropagowaniu informacji o inicjatywie radnych dot. nadania nazw 
ulicom, placom i mostom oraz zalewowi w Wąchocku

Tomasz Szczykutowicz Informacja o inicjatywie radnych zostanie przedstawiona na łamach 
najbliższego wydania gazety "Dookoła Wąchocka" 

4 Zwrócić się z prośbą do Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach o 
przeprowadzenie cyklicznych pomiarów prędkości pojazdów na ulicy Kolejowej, 
Radomskiej, św. Rocha, Kieleckiej w kierunku Wielkiej Wsi oraz w kierunku 
odwrotnym 

Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie przekazany do KPP w Starachowicach 
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5 Zlikwidować znak zakaz skrętu w prawo na ul. Sandomierskiej i Langiewicza Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie uwzględniony przy opracowywaniu organizacji ruchu 
drogowego

6 Oznaczyć przejścia dla pieszych na ulicy Kolejowej, św. Rocha. Zamontować 
również lustro 

Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa. Pismo w sprawie oznaczenia przejść dla pieszych na drodze 
powiatowej zostanie przesłane do ZDP w Starachowicach 

7 Naprawić rowy odwadniające w Wielkiej Wsi w kierunku Kopalni. Rozważyć 
możliwość odprowadzenia wody opadowej do innego przepustu

Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa. Naprawa umocnienia rowu zostanie przekazana do 
realizacji pracownikom interwencyjnym 

8 Czy funkcjonuje monitoring, ponieważ doszło do aktów zniszczeń prywatnej 
własności w centrum Wąchocka i ścisłym otoczeniu terenów rewitalizowanych

Tomasz Szczykutowicz Monitoring zamontowany na ulicy Kolejowej jest sprawny, kilkanaście 
miesięcy temu zarejestrował m.in. Dewastację lamp w otoczeniu zalewu. 
Kilka tygodni temu zarejestrował zdarzenie z udziałem pracownika 
budowlanego. Czynione są starania mające na celu pozyskanie środków 
zewnętrznych na zamontowanie dodatkowego monitoringu na terenach 
zrewitalizowanych aby maksymalnie zlikwidować bezkarność autorów 
wandalizmu oraz aktów chuligaństwa. 

9 Czy istnieje weryfikacja osób zgłaszanych na członków obwodowych komisji 
wyborczych, ponieważ członkami komisji zostają osoby skompromitowane lub 
niepoważne

Tomasz Szczykutowicz Członków do Obwodowych Komisji Wyborczych zgłaszają pełnomocnicy 
poszczególnych komitetów wyborczych. Szczegółowe wyjaśnienie w 
protokole z sesji z dnia 30 maja 2014 r. 

11 Zamontować kratkę odwadniającą na ulicy Szkolnej w Parszowie obok apteki Włodzimierz Sobala Montaż kratki odwadniającej zostanie wykonany przy okazji budowy 
parkingu w Parszowie 

12 Utwardzić pobocza na ulicy Szkolnej w Parszowie Włodzimierz Sobala Utwardzenie poboczy na ulicy Szkolnej planowane jest do realizacji w 
okresie wakacyjnym 

13 Zapewnić dyżur lekarski w Samorządowy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Parszowie w piątki 

Włodzimierz Sobala Prośba zostanie przekazana dyrektorowi SZOZ w Wąchocku 

14 Wykonać remont drogi na ulicy Górnej Kazimierz Winiarczyk Zostanie wykonany remont cząstkowy drogi na ulicy Górnej w okresie 
wakacyjnym. 

15 Wyrównać i odkrzaczyć działki gminne usytuowane za terenem po tartacznym, 
które nie zostały objęte rewitalizacją przy ulicy Błonie w Wąchocku (za posesją p. 
Szumigalskich)

Kazimierz Winiarczyk Realizacja wniosku zostanie przekazana do wykonania pracownikom 
interwencyjnym 

16 Wyznaczyć na parkingu na ulicy Błonie w Wąchocku miejsca na postój autokarów Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa

17 Udrożnić i wyremontować przepust na DK-42 na wjeździe na drogę gminną 
prowadzącą do posesji. P. Podstolskich naprzeciwko ulicy Powstańców. 

Kazimierz Winiarczyk Realizacja wniosku zostanie przekazana do wykonania pracownikom 
interwencyjnym 

18 Zwrócić się do GDDKiA oddział w Kielcach o oczyszczeni zarośniętego i 
zamulonego prawie całkowicie rowu przy DK-42 w sąsiedztwie załamanego 
przepustu przy drodze gminnej prowadzącej do posesji p. Podstolskich.

Kazimierz Winiarczyk Pismo w tej sprawie zostanie wysłane do GDDKiA oddział w Kiecach 

19 Zwrócić się do MZK w Starachowicach o naklejenie nowych rozkładów jazdy na 
tabliczkach przystankowych w Wąchocku

Kazimierz Winiarczyk Pismo w tej sprawie zostanie wysłane do MZK w Starachowicach 



20 Wykorzystać sfrezowany asfalt z nawierzchni drogi na Placu mjr Ponurego do 
utwardzenia odcinka drogi na ulicy Tychowskiej od krzyżówki z ulicą 
Szydłowiecką do wzniesienia na ulicy Tychowskiej 

Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek niemożliwy do realizacji z uwagi na fakt że sfrezowany asfalt 
zostanie przeznaczony do utwardzenia drogi na ulicy Powstańców w 
Wąchocku 

21 Udostępnić na czas prowadzenia remontu dróg w centrum Wąchocka 
alternatywnego przejazdu przez ulicę Strażacką 

Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek bezzasadny do realizacji z uwagi że remont dróg w Wąchocku 
zostanie zakończony w przeciągu najbliższych około 3 dni. Docelowo w 
przyszłości planuje się wyremontować ulicę Strażacką i oddać ją do 
użytku jako alternatywne połączenie z ulicą Kościelną. 

22 Zwrócić się do ZDP w Starachowicach o pilną potrzebę remontu nawierzchni 
drogi przy posesji 150 w Wielkiej Wsi 

Edward Lipiec Pismo w tej sprawie zostanie niezwłocznie przesłane do ZDP w 
Starachowicach 

23 Poprawić umocnienia rowów odwadniających w kierunku Kopalni Edward Lipiec Naprawa umocnień zostanie zlecona pracownikom interwencyjnym

24 Ponownie zwrócić się do ZDP o dokonanie remontu przepustu na drodze 
powiatowej prowadzącej na dawne wysypisko śmieci w Marcinkowie 

Andrzej Cioroch Pismo w tej sprawie zostanie niezwłocznie przesłane do ZDP w 
Starachowicach 

25 Wymienić piasek w piaskownicach w Marcinkowie Andrzej Cioroch Piasek w piaskownicach zostanie wymieniony przed początkiem wakacji 

26 Wykosić trawy na łączniku Marcinkowa Górnego z Marcinkowem Dolnym Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym 

27 Oznakować odpowiednimi znakami drogowymi uszkodzenie przepustu i 
zapadającej się drogi prowadzącej na dawne wysypisko śmieci w Marcinkowie 

Andrzej Cioroch Pismo w tej sprawie zostanie niezwłocznie przesłane do ZDP w 
Starachowicach 

28 Wykonać remont łącznika drogi pomiędzy drogą powiatową a DK-42 w Wielkiej 
Wsi 

Sylwester Rudzki Z uwagi że właścicielem drogi łączącej drogę powiatową z drogą krajową 
jest GDDKiA oddział w Kielcach, zostanie zredagowane pismo do nich w 
celu wykonania remontu łącznika. 

29 Dowieść i uwałować żwir na prowizoryczny parking przy Szkole Podstawowej w 
Wielkiej Wsi od strony DK-42 

Sylwester Rudzki Wniosek zostanie rozważony 

30 Udzielić informacji kiedy zaczną się koszenia traw na terenie Gminy Wąchock Sylwester Rudzki Koszenia traw na terenie Gminy Wąchock odbywają się na bieżąco
31 Zwrócić się do ZDP w Starachowicach o wykonanie remontów cząstkowych na 

drodze w Marcinkowie Dolnym 
Ewa Madej Pismo w tej sprawie zostanie niezwłocznie przesłane do ZDP w 

Starachowicach 
32 Udzielić informacji czy UMiG w Wąchocku podjął rozmowy z PWiK w 

Starachowicach o zwiększeniu średnicy rur w wodociągu na ulicy Górnej w 
Wąchocku, co w przyszłości umożliwiłoby podłączenie tejże ulicy do ujęcia wody 

Robert Janus Rozmowy w tym temacie były podejmowane przez UMiG w Wąchocku 
ale były one bezskuteczne. 

33 Udzielić informacji jaki wpływ do budżetu Gminy był z tytułu sprzedaży trelinki i 
płyt chodnikowych

Robert Janus Zysk z tytułu sprzedaży trelinki i płyt chodnikowych zamknął się w 
kwocie około 6500 zł. środki te zostały wprowadzone do budżetu gminy 
decyzją Rady Miejskiej w miesiącu grudniu. 

34 Udzielić informacji kiedy nastąpi remont elewacji na budynku ZPO w Wąchocku Robert Janus Remont elewacji na ZPO rozpocznie się w okresie wakacyjnym 

35 Udzielić informacji jakie kroki zostały podjęte ze strony UMiG w Wąchocku 
zmierzające do usunięcia składowiska gruzu z jednej z działek na ulicy 
Partyzantów 

Robert Janus Została wydana decyzja administracyjna z nakazem usunięcia składowiska 
gruzu do 30 czerwca 2014 r. 

36 Zapytał czy istniałaby możliwość wykorzystania kostki brukowej zdeponowanej 
na tzw. bazie do utwardzenia drogi na ulicy Krętej 

Robert Janus Wniosek będzie rozważony. 

37 Zaprojektować i wykonać brakującą linię oświetlenia ulicznego na ulicy 
Nadrzecznej na odcinku drogi między posesjami p. Michalczewskich a p. Płatek 

Robert Janus Zadanie inwestycyjne nie ujęte w budżecie gminy na 2014 r. 



38 Zapytał co dalej z zastrzeżeniami RIO w Kielcach dot. za wysokiego dodatku 
przyznanego dyrektor ZPO w Wąchocku 

Robert Janus Szczegółowa odpowiedź w protokole z sesji z dnia 30 maja 2014 r. 

39 Podwyższyć teren na ulicy Nadrzecznej od lasku p. Płatek w kierunku mostu na 
ul. Partyzantów 

Robert Janus Z uwagi na brak posiadania przez Gminę Wąchock nadmiaru ziemi i gruzu 
nie jest w chwili obecnej realizacja powyższego wniosku 

40 Udzielić informacji na jakim etapie znajdują się przygotowania do Lotto Bike 
Marathon, które będą się odbywały w Wąchocku 

Robert Janus Została podpisana umowa z organizatorem wyścigu na kwotę 20 tysięcy 
złotych. 

41 Udzielić informacji kiedy będzie możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych budowy kolejnego odcinka kanalizacji w Parszowie 

Włodzimierz Sobala Został zgłoszony wniosek do PROW o udzielenie dofinansowania do 
budowy kanalizacji w miejscowości Parszów. Prawdopodobny wkład 
własny w realizację tego zadania to wydatkowanie środków z budżetu 
gminy w granicach do 700 tys. złotych 


