
L.p TRESC WNIOSKU ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ ODPOWIEDZI
1 Oczyścić ciek wodny przy ulicy Tysiąclecia Tadeusz Mazurkiewicz Z uwagi na fakt, że właścicielem cieku wodnego na ulicy Tysiąclecia jest 

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nie jest 
możliwe oczyszczenie koryta powyższej rzeczki. UMiG w Wąchocku 
wielokrotnie zwracał się z prośbami do właściciela rzeczki o oczyszczenie 
jej, lecz odpowiedzi były odmowne z uwagi na niewystarczające środki 
finansowe zarządcy cieku wodnego. 

2 Oczyścić i naprawić korytka odwadniające na ulicy Polnej Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. 
3 Udzielić informacji na jakim etapie jest budowa budynku wielofunkcyjnego 

na Wielkiej Wsi 
Edward Lipiec W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę 
przygotowaną przez Przedsiębiorstwo Projektowe -Wykonawcze sp. z o.o. 
"Arys" z Lublina. Kosztów budowy budynku wielofunkcyjnego przez w/w 
firm został oszacowany na kwotę 834584,54 zł brutto. Niestety firma 
wycofała się z realizacji inwestycji z uwagi na ogłoszone bankructwo. 
Trwają czynności związane z ponownym rozpisaniem przetargu na budowę 
budynku wielofunkcyjnego. 

4 Poprawić umocnienie rowu odwadniającego na wprost posesji p. Grzelków 
w Wielkiej Wsi 

Edward Lipiec Naprawa umocnienia rowu zostanie wykonana przez pracowników 
interwencyjnych na przełomie września i października. Alternatywne 
odprowadzenie wody jest rozważane. 

5 Wykorytować drogę gminną biegnącą przez przysiółek Betlejem w 
miejscowości Wielka Wieś 

Edward Lipiec Obecnie w budżecie gminy na 2014 rok nie ma wystarczających środków 
finansowych na realizację tego typu zadań. W przypadku korzystnie 
rozstrzygniętych przetargów i pojawienia się oszczędności finansowych z 
tego tytułu zadanie to będzie realizowane w pierwszej kolejności. 

6 Wybudować przy partycypacji kosztów inwestycji z Starostwem 
Powiatowym w Starachowicach ciąg dla pieszych ewentualnie wraz z 
ścieżką rowerową od Góry św. Rocha do Marcinkowa wzdłuż drogi 
powiatowej. 

Andrzej Cioroch Wniosek nie możliwy do realizacji w br. Środki z tytułu odszkodowania za 
wysypisko śmieci zostały wprowadzone do budżetu gminy. 

7 Wyremontować wiatę przystankową na Marcinkowie. Andrzej Cioroch Cząstkowy remont wiat na terenie Marcinkowa został realizowany w I 
tygodniu września. Na przełomie września i października planuje się 
naprawę dachu na wskazanym przystanku. 

8 Wykonać przegląd techniczny monitoringu zainstalowanego na placu przy 
Wiejskim Domu Kultury w Marcinkowie 

Andrzej Cioroch Uwaga zostanie przekazana dyrektorowi MGOK w celu podjęcia 
stosownych działań. 

9 Wykonać przegląd techniczny dachu na budynku gospodarczym na terenie 
Wiejskiego Domu Kultury w Marcinkowie 

Andrzej Cioroch Uwaga zostanie przekazana dyrektorowi MGOK w celu podjęcia 
stosownych działań. 

10 Udzielić informacji ile czasu ma pracownik UMiG w Wąchocku na 
zgłoszenie firmie zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego na 
usunięcie usterek technicznych 

Andrzej Cioroch Pracownik UMiG w Wąchocku ma 4 tygodnie na podjęcie stosownej 
interwencji. 
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11 Wyciąć drzewa przy ulicy Torowej Elżbieta Błach Wycinka drzew przy ulicy Torowej zostanie wykonana na przełomie 
września i października br. 

12 Poinstruować pracowników interwencyjnych o potrzebie sprzątania 
chodników po przeprowadzonej akcji koszenia traw 

Elżbieta Błach Pracownicy interwencyjni zostaną poinstruowani o potrzebie należytego 
sprzątania po przeprowadzonych akcjach koszenia. 

13 Oczyścić działkę gminną zlokalizowaną przy rzece Lipiance na ulicy 
Wielkowiejskiej 

Elżbieta Błach Pracownicy interwencyjni otrzymają stosowne dyspozycje.

14 Uzupełnić ubytki na ulicy Dolnej w Parszowie przy posesji nr 34 Ewa Szczepańska Na przełomie września i października zostanie przeprowadzony remont 
cząstkowy. 

15 Przeprowadzić remont ulicy Rzecznej w Parszowie Ewa Szczepańska  Na przełomie września i października zostanie przeprowadzony remont 
cząstkowy. 

16 Oczyścić rów odwadniający wzdłuż drogi C-15 w Węglowie Irena Szlęzak Pracownicy interwencyjni otrzymają stosowne dyspozycje.
17 Zwrócić się do ZDP w Starachowicach o wycięcie suchego drzewa 

zlokalizowanego przy ulicy Kamieniczki w Parszowie 
Włodzimierz Sobala Wskazane drzewo znajduje się na działce prywatnej. 

18 Udzielić informacji na jaką kwotę opiewa koszt budowy dalszej części sieci 
kanalizacyjnej na Parszowie 

Włodzimierz Sobala Aktualnie podpisano umowę na realizację kanalizacji przy ul, Staszica. Na 
pozostałą część kanalizacji (ul. Dolna, część Szkolnej) złożono wniosek o 
dofinansowanie ze środków UE. Realizacja zadania możliwa będzie po 
uzyskaniu dofinansowania. Dodatkowo w roku 2015 prawdopodobnie uda 
się uzyskać dofinansowanie na dokończenie budowy kanalizacji w 
Parszowie przy wkładzie własnym w granicy około 900 tysięcy złotych. 

19 Wykupić działkę wskazaną przez Zebranie Wiejskie w Parszowie Włodzimierz Sobala Działka zostanie sprzedana po jej przekształceniu w działkę budowlaną. 
20 Oczyścić przystanki wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez Rataje Zofia Miernik Pracownicy interwencyjni otrzymają stosowne dyspozycje.
21 Przełożyć kostkę brukową przy przystanku autobusowym zlokalizowanym 

przy WDK w Ratajach 
Zofia Miernik Pracownicy interwencyjni otrzymają stosowne dyspozycje.

22 Wymienić lampę uszkodzoną lampę oświetleniową podświetlającą pomnik 
mjr Ponurego w Wąchocku 

Kazimierz Winiarczyk Problemy uszkodzonej lampy zostanie przekazany pracownikowi 
merytorycznemu w celu zakupu nowej lampy. 

23 Wymienić nieczytelną notkę historyczną umieszoną na pulpicie przy 
pomniku mjr Ponurego w Wąchocku na nową. 

Kazimierz Winiarczyk Notka historyczna wraz z pulpitem znajdująca się przy pomniku zostanie 
wymieniona gdy pozwolą na to środki finansowe. 

24 Wymienić zlasowaną kostkę chodnikową przy pomniku mjr Ponurego w 
Wąchocku na nową

Kazimierz Winiarczyk Zlasowana kostka przy pomniku zostanie wymieniona gdy pozwolą na to 
środki finansowe. 

25 Rozważyć możliwość wprowadzenia regulowania natężenia oświetlenia 
ulicznego na terenach zrewitalizowanych 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie rozważony. 

26 Zaznaczyć za pomocą białej ciągłej linii obszar dla poruszania się ruchu 
rowerowego po promenadzie nad Zalewem w Wąchocku 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie rozważony. 

27 Zwrócić się z prośbą do posłów Ziemi Świętokrzyskiej o pomoc w 
lobbowaniu w GDDKiA oddział Kielce na rzecz budowy ciągu pieszego 
wzdłuż DK-42 na odcinku od ulicy Starachowickiej (przy stacji gazowej) w 
kierunku Wygody 

Kazimierz Winiarczyk Posłowie zostaną poproszeni o pomoc w realizacji postulatów radnych dot. 
budowy chodnika dla pieszych. 



28 Wykonać remont łącznika drogi pomiędzy drogą powiatową Wielka Wieś 
przez wieś a DK-42 w Wielkiej Wsi 

Sylwester Rudzki Remont łącznika planowany jest na przełomie września i października br. 

29 Utwardzić teren prowizorycznego parkingu przy Szkole Podstawowej w 
Wielkiej Wsi od strony DK-42 

Sylwester Rudzki Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w budżecie na 2014r.

30 Zlikwidować dzikie wysypisko śmieci w lesie znajdujące się przy wjeździe 
na Marcinków od strony Wąchocka 

Tomasz Szczykutowicz Sprawa zostanie przekazana pracownikom referatu budownictwa celem 
ustalenia właściciela działki na którym znajduje się dzikie wysypisko 
śmieci i podjęcia adekwatnych kroków prawnych. 

31 Wykonać remont poboczy na ulicy Szkolnej w Parszowie Tomasz Szczykutowicz Remont pobocza na ulicy Szkolnej planuje się wykonać do II tygodnia 
października. 

32 Wygospodarować w budżecie gminy środki finansowe na zakup i montaż 
monitoringu który obejmowałby swoim zasięgiem tereny zrewitalizowane. 
Nagrania z kamery udostępnić w internecie.

Tomasz Szczykutowicz Stosowne zmiany w budżecie na realizację powyższego wniosku zostaną 
przedstawione na sesji we wrześniu br. 

33 Udzielić informacji czy dotychczas funkcjonujący monitoring spełnia swoją 
rolę

Tomasz Szczykutowicz Monitoring zlokalizowany w obrębie ulicy Błonie i Kolejowej działa 
należycie i sprawnie. 

34 Wykonać rów odwadniający na ulicy Ceglanej Tomasz Szczykutowicz Obecnie w budżecie gminy na 2014 rok nie ma wystarczających środków 
finansowych na realizację tego typu zadań. W przypadku korzystnie 
rozstrzygniętych przetargów i pojawienia się oszczędności finansowych z 
tego tytułu zadanie to będzie realizowane w pierwszej kolejności. 

35
Wykonać ścieżkę rowerową po południowej stronie promenady – zadanie to 
ująć jako priorytet.

Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie przekazany do oszacowania kosztów hipotetycznej 
inwestycji oraz ewentualnej możliwości ujęcia jej w przyszłorocznym 
budżecie.  

36 Zorganizować doraźny parking autobusowy przy cmentarzu na ulicy św. 
Rocha z wskazaniem kierunku dojazdu do niego. I oznakować go znakiem 
„Parking bus”.

Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie rozważony. 

37 Wyeksponować i ulokować w nowej lokalizacji pomnik poświęcony 
Bohaterom Wojny Bolszewickiej. Wpisać go do kalendarza uroczystości 
państwowych w Wąchocku (Cud Nad Wisłą, Święto Wojska Polskiego - 15 
sierpnia).

Tomasz Szczykutowicz Z uwagi na fakt, że święto 15 sierpnia jest świętem resortowym (MON) nie 
planuje się szczególnie celebrować tego dnia, poza standardowym 
państwowym ceremoniałem tj., wywieszeniem flag. Niezabrania się 
mieszkańcom na czczenia tego święta wg własnego uznania. 

38 Zwrócić się do firmy, która układała kostkę chodnikową na ulicy 
Wielkowiejskiej o dokonanie napraw na w/w ulicy na długości od UMiG w 
Wąchocku w kierunku mostku na Lipiance.  

Tomasz Szczykutowicz Uwaga zostanie przekazana firmie w celu dokonania niezbędnego remontu. 

39 Zamontować dwa znaki przystankowe zakupione przez radnego na ulicy 
Kościelnej (obok p. Kaczmarskiej oraz na zatoczce obok dawnej apteki)  

Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie rozważony. 

40 Wyremontować łącznik pomiędzy Marcinkowem Górnym a Dolnym Ewa Madej Remont łącznika nie jest planowany w br. Istnieje doraźna szansa na 
cząstkowy remont. 

41 Rozważyć możliwość wprowadzenia regulowania natężenia oświetlenia 
ulicznego na ulicy Błonie

Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie rozważny, 

42 Wykonać remonty bieżące na drogach gruntowych Robert Janus Remonty dróg gruntowych odbywają się na bieżąco na tyle ile pozwalają 
środki finansowe. 



43 Wymienić tabliczki z nazwami ulic na nowe Robert Janus Wymiana tabliczek jest w trakcie realizacji. 
44 Podwyższyć teren po lewej stronie na ulicy Nadrzecznej wzdłuż koryta rzeki Robert Janus Wniosek zostanie zrealizowany w przypadku pojawienia się nadmiaru 

ziemi.
45 Oczyścić ciek wodny przy ulicy Tysiąclecia Robert Janus Z uwagi na fakt, że właścicielem cieku wodnego na ulicy Tysiąclecia jest 

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nie jest 
możliwe oczyszczenie koryta powyższej rzeczki. UMiG w Wąchocku 
wielokrotnie zwracał się z prośbami do właściciela rzeczki o oczyszczenie 
jej, lecz odpowiedzi były odmowne z uwagi na niewystarczające środki 
finansowe zarządcy cieku wodnego. 

46 Oczyścić przepust na ulicy Tysiąclecia Robert Janus Pracownicy interwencyjni otrzymają stosowne dyspozycje.
47 Rozważyć możliwość wprowadzenia regulowania natężenia oświetlenia 

ulicznego na terenach zrewitalizowanych z szczególnym uwzględnieniem 
takiej regulacji na ulicy Błonie

Robert Janus Wniosek będzie rozważony. 

48 Przeprowadzić kontrolę stanu technicznego dachu na Hali Sportowej przy 
Gimnazjum w Wąchocku 

Robert Janus Wniosek zostanie przekazany pracownikom referatu budownictwa celem 
dokonania kontroli stanu technicznego dachu. 

49 Udzielić informacji dot. planowanej budowy drogi na ulicy Nadrzecznej Robert Janus Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień z PKP oraz zbieraniem 
dokumentacji niezbędnej do wydania ZRiD-u planowana budowa drogi na 
ulicy Nadrzecznej zostanie prawdopodobnie zrealizowana w 2016 roku. 

50 Udzielić informacji czy zostały znalezione środki finansowe na montaż 
brakujących lamp oświetlenia ulicznego na ulicy Torowej 

Robert Janus W obecnej chwili w budżecie gminy nie ma jeszcze wystarczających 
środków finansowych na realizację tego typu wniosku.

51 Udzielić informacji kiedy Gmina Wąchock zacznie realizować zadanie dot. 
budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Hutniczej

Robert Janus Wykonanie oświetlenia ulicznego zostanie zrealizowane na przełomie III i 
IV kwartału br. 


