
L.p TRESC WNIOSKU ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ ODPOWIEDZI

1 Postawić znaki ograniczenia tonażu dla pojazdów poruszających się ulicą 
Górną. Kazimierz Winiarczyk Znak ograniczenia tonażu zostanie zamontowany najpóźniej do grudnia br. 

2 Rozważyć możliwość budowy parkingu dla autobusów na ulicy Błonie Kazimierz Winiarczyk Wniosek możliwy do wykonania przy okazji budowy drogi na  ulicy 
Błonie. 

3 Zakupić i postawić wiatę przystankową na peronie autobusowym 
zlokalizowanym na Wygodzie w Wąchocku Kazimierz Winiarczyk Wniosek możliwy do realizacji w 2015 r. 

4 Zamontować na budynku MGOK w Wąchocku szyld z nazwami jednostek i 
organizacji mających tam siedzibę. Kazimierz Winiarczyk  Stosowna dyspozycja o wywieszeniu szyldu została wydana kierownikom 

jednostek 

5 Sprawdzić stan techniczny oświetlenia ulicznego na odcinku drogi od 
Sabatówki w kierunku Parszowa. Sylwester Rudzki Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

6 Zamontować nową żarówkę lub lampę na słupie oświetleniowym na terenie 
obok dawnej remizy w Wielkiej Wsi. Sylwester Rudzki Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

7 Zainteresować się rodziną mieszkającą przy ul. Szerokiej w Wąchocku z 
uwagi na bardzo trudne warunki mieszkaniowe. Sylwester Rudzki Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

8
Zwrócić się z pismem do GDDKiA w Kielcach o usytuowanie przejścia dla 
pieszych na DK-42 przy ulicy Starachowickiej na wysokości ul. Powstańców 
( w pobliżu przystanku autobusowego)

Sylwester Rudzki Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

9 Utwardzić parking wraz z poboczem przy SP w Wielkiej Wsi (wjazd od DK-
42, obok p. Kłusów) Sylwester Rudzki Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

10
Zwrócić się do ZDP w Starachowicach aby do znaku z pierwszeństwem 
przejazdu na drodze powiatowej Wielka Wieś przez wieś dodać znak "po 
łuku" (znak usytuować obok "Sabatówki")

Sylwester Rudzki Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

11 Rozwiązać problem niedomykających się drzwi w Ośrodku Zdrowia w 
Parszowie oraz wyciszyć ściany pomiędzy gabinetami lekarskimi. Ewa Szczepańska 

Wyciszenie ścian pomiędzy gabinetami oraz drzwi zostanie wykonane w 
ramach remontu budynku jeśli pozwolą na to środki finansowe. Problem 
niedomykających się drzwi jest znany i prawdopodobnie możliwy do 
rozwiązania w przypadku poprawienia wysokości posadzek. 

12 Postawić tablicę informacyjną na ulicy Górnej w Parszowie Grzegorz Retkowski Tablica informacyjna zostanie zamontowana we wskazanym miejscu. 

13 Zakupić i zamontować dwie tabliczki z nazwą ulica Cmentarna w Parszowie Grzegorz Retkowski Tabliczki z nazwą ulicy zostaną zakupione i zamontowane. 

14 Zakupić i postawić wiatę na peronie autobusowym przy ulicy Grabowej w 
Parszowie Grzegorz Retkowski Wniosek możliwy do realizacji w 2015 r. 

15 Podjąć rozmowy z właścicielem działek na ulicy Hutniczej w celu ich 
wykupu i wytyczenia drogi na tejże ulicy Robert Janus Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

16 Sprawdzić stan techniczny oświetlenia ulicznego przy ulicy Partyzantów ze 
szczególnym uwzględnieniem lamp za przejazdem w kierunku lasu. Robert Janus Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 
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17 Udzielić informacji dot. planowanej budowy drogi na ulicy Nadrzecznej Robert Janus Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 


