
L.p TRESC WNIOSKU ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ ODPOWIEDZI
1 Wyciąć dwa stare uschnięte drzewa znajdujące się w korycie rzeki 

Kamienna obok terenu potartacznego 
Kazimierz Winiarczyk UMiG w Wąchocku otrzymał pozwolenie na wycinkę jednego z 

wskazanych drzew. Zostaną podjęte kroki zmierzające do uzyskania 
dodatkowego pozwolenia na wycinkę drugiego drzewa. 

2 Zlecić przegląd techniczny zegarów odpowiadających za zapalanie 
oświetlenia ulicznego. Pozwoli to na równoczesne włączanie oświetlenia na 
wszystkich ulicach. 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie zrealizowany w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. 

3 Zwrócić się do PKP z prośbą o zamontowanie ławek na peronach 
kolejowych w Wąchocku 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przekazany adresatowi. 

4 Ponowić energiczne działania na rzecz budowy chodnika na ulicy 
Starachowickiej i Wygoda wzdłuż DK42. W akcję zaangażować posłów 
ziemi świętokrzyskiej

Kazimierz Winiarczyk 
Wniosek zostanie przekazany parlamentarzystą oraz GDDKiA Oddział w 
Kielcach

5 Ponowić energiczne działania na rzecz budowy brakujących odcinków 
chodnika w miejscowości Parszów wzdłuż DK42. Halina Herman Wniosek zostanie przekazany parlamentarzystą oraz GDDKiA Oddział w 

Kielcach
6 Zaprzestać używania nazwy szalet miejski na rzecz nazwy Punkt Informacji 

Publicznej Tomasz Szczykutowicz 
Nazwa szalet miejski pojawia się jedynie w mediach lokalnych oraz w 
blogach internautów. UMiG nie planuje podejmować kroków o które prosi 
wnioskodawca

7 Udzielić informacji dlaczego roboty przy budowie kanalizacji na Parszowie 
zostały przerwane przez wykonawcę inwestycji. 

Ewa Szczepańska Prace przy budowie kanalizacji na Parszowie nie zostały przerwane. 
Pracownicy firmy będącej wykonawcą inwestycji mieli zaplanowaną 
przerwę w pracach ziemnych. 

8 Zamontować lustro na skrzyżowaniu dróg gminnych przy drodze w kierunku 
Lipia

Zofia Miernik Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa. 

9 Postawić nową lampę typu LED na skrzyżowaniu DK-42 z łącznikiem do 
drogi powiatowej w Wielkiej Wsi

Sylwester Rudzki Planuje się zamontować lampę z oświetleniem sodowym we wskazanym 
miejscu. Lampy sodowe zostaną pozyskane od Gminy Suchedniów która 
wymienia lampy na terenie Mostek. 

10 Postawić znak ograniczenia prędkości do 40km/h na ulicy Torowej  Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa. 

11 Oznakować pierwszeństwo przejazdu z ulicy Torowej na skrzyżowaniu z 
Szydłowiecką

Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa. 

12 Zwrócić się do GDDKiA o wyrównanie poboczy wzdłuż DK-42 na odcinku 
od Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi do Parszowa

Artur Bzdręga Wniosek zostanie przekazany adresatowi. 

13 Zwrócić się do GDDKiA o rozwiązanie problemu z pojawiającą się wodą na 
chodniku przy Marwilu w Parszowie 

Halina Herman Wniosek zostanie przekazany adresatowi. 

14 Zainstalować stałe łącze internetu szerokopasmowego z prędkością co 
najmniej 10 MB/s w budynku MGOK w Wąchocku z uwzględnieniem 
MGBP w Wąchocku oraz świetlicy wiejskiej w Parszowie. 

Tomasz Szczykutowicz                       
w imieniu Komisji Promocji                

i Rozwoju 

Zainstalowany internet w budynku MGOK i MGBP w Wąchocku wg. testu 
prędkości wykazuje szybkość łącza w granicach około 50 MB/s. Instalacja 
internetu w świetlicy wiejskiej w Parszowie o podobnych prędkościach 
będzie rozważana. 
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15 Wyrównać drogę na ulicy Ogrodowej wraz z podkoszeniem poboczy Tomasz Szczykutowicz Remonty dróg gruntowych odbywają się na bieżąco na tyle ile pozwalają 
środki finansowe. 

16 Wyrównać względem wysokości jezdni studzienki kanalizacyjne oraz 
burzowe na ulicy Tysiąclecia oraz Sandomierskiej

Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa celem ujęcia zadania w remontach bieżących dróg. 

17 Rozważyć zmianę zasad i systemu rezerwacji Hali Sportowej przy 
Gimnazjum Publicznym w Wąchocku 

Tomasz Szczykutowicz Sugestia zostanie przekazany dyrektorowi Gimnazjum Publicznego w 
Wąchocku

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

Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa. 

19 Umocnić destruktem drogę gruntową na ulicy Tychowskiej Tomasz Szczykutowicz W miesiącu wrześniu częściowo droga na ulicy Tychowskiej została 
umocniona destruktem. 

20 Zmienić zasady organizacji ruchu drogowego na ulicy Sandomierskiej tak 
aby wprowadzić możliwość skrętu w prawo (w tą ulicę) pojazdom 
zjeżdżającym z Rataj w kierunku DK-42. 

Tomasz Szczykutowicz  Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa. 

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

22 Wyciąć drzewo przy przejeździe kolejowym na ulicy Partyzantów Robert Janus UMiG w Wąchocku zwróci się z powyższą prośbą do PKP o wycinkę  
drzewa. 

23 Podwyższyć teren po lewej stronie na ulicy Nadrzecznej wzdłuż koryta rzeki Robert Janus Wniosek zostanie zrealizowany w przypadku pojawienia się nadmiaru 
ziemi.

24 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. 

25 Udzielić informacji jakie działania podejmował UMiG w Wąchocku w 
udzielaniu pomocy projektantom zajmującym się opracowywaniem projektu 
drogi na ulicy Nadrzecznej 

Robert Janus Pomoc ze strony UMiG w Wąchocku była taka o jaką prosili projektanci 
drogi. UMiG w główniej mierze pomagał projektantom drogi w 
rozmowach z PKP oraz prowadzeniu uzgodnień. Szczegółowa informację 
pisemną można uzyskać u kierownika referatu budownictwa. 

26 Udzielić informacji czy została przeprowadzona kontrola stanu technicznego  
dachu na Hali Sportowej przy Gimnazjum w Wąchocku 

Robert Janus Kontrola techniczna dachu została przeprowadzona. Wady zostały usunięte 
w ramach gwarancji. 

27 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. 

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

Robert Janus Wykonanie oświetlenia ulicznego zostanie zrealizowane do końca 
października br. 



29 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. 

30 Wybudować zjazd do Ośrodka Zdrowia w Wąchocku z drogi na ulicy 
Sandomierskiej 

Edward Lipiec Wykonanie podjazdu z drogi na ulicy Sandomierskiej do Ośrodka Zdrowia  
zostanie wykonane w październiku br. 

31 Udzielić informacji kiedy nastąpi budowa drogi na Marcinkowie z funduszu 
sołeckiego 

Andrzej Cioroch Budowa drogi zakończy się najpóźniej w miesiącu listopadzie br. 

32 Wymienić zamek w furtce prowadzącej do WDK w Marcinkowie Andrzej Cioroch Wniosek został przekazany dyrektorowi MGOK na sesji. 
33 Naprawić uszkodzone oświetlenie zewnętrzne na terenie WDK w 

Marcinkowie 
Andrzej Cioroch Wniosek został przekazany dyrektorowi MGOK na sesji. 


