
L.p TRESC WNIOSKU ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ ODPOWIEDZI
1 Postawić znak ograniczenia tonażu dla samochodów ciężarowych 

poruszających się ulicą Partyzantów w Wąchocku
Kazimierz Winiarczyk Znak ograniczenia tonażu zostanie zamontowany najpóźniej do grudnia br. 

2 Przyspieszyć prace nad opracowywaniem organizacji ruchu drogowego w 
Wąchocku 

Kazimierz Winiarczyk W 2015 roku planuje się przygotować kompleksową organizację ruchu 
drogowego na terenie Wąchockai przedstawić Radzie Miejskiej. 

3 Uporządkować tereny będące własnością gminy Wąchock nieobjęte 
rewitalizacją i zlokalizowane na końcu placu po tartacznenym

Kazimierz Winiarczyk Realizacja zadania zostanie przekazana do wykonania pracownikom 
interwencyjnym. 

4 Oczyścić rów przy drodze gminnej na odcinku od przepompowni ścieków 
do "grzybka" w Węglowie Irena Szlęzak Realizacja zadania zostanie przekazana do wykonania pracownikom 

interwencyjnym. 
5 Zwrócić się do GDDKiA w Kielcach o udrożnienie przepustu przy Domu 

Nauczyciela w Parszowie Włodzimierz Sobala Wniosek zostanie przekazany adresatowi. 

6 Wykupić działkę wskazaną przez sołectwo Parszów

Włodzimierz Sobala 

W miesiącu wrześniu została podjęta przez Radę Miejską uchwała 
pozwalająca Burmistrzowi zakupić wskazaną przez sołectwo działkę. 
Działka zostanie zakupiona w przypadku jeśli cena będzie atrakcyjna dla 
sprzedającego i kupującego. 

7 Zmienić kąt nachylenia lamp przy figurce Jana Chrystusa z krzyżem na ulicy 
Kolejowej z uwagi na fakt oślepiania światłem lampy kierujących pojazdami 
poruszającymi się z ul św. Rocha

Sylwester Rudzki Uwaga zostanie zgłoszona firmie zajmującej się konserwacją oświetlenia 
ulicznego lub firmie wykonującej montaż lamp na terenach 
zrewitalizowanych.

8 Uporządkować magazyn mebli za sceną w MGOK Tomasz Szczykutowicz Wniosek zostanie przekazany adresatowi. 
9 Wyremontować łącznik między Marcinkowem Górnym i Dolnym Ewa Madej Remont cząstkowy łącznika został wykonany. 
10 Udzielić informacji kiedy nastąpi budowa drogi na Marcinkowie 

finansowana ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego 
Ewa Madej Przetarg na budowę drogi został anulowany z uwagi na niespełnienie przez 

potencjonalnego oferenta realizacji zadania za środki zabezpieczone w 
budżecie na ten cel. 

11 Ujednolicić zapalanie się lamp oświetlenia ulicznego przy drodze 
powiatowej Wielka Wieś przez wieś 

Konrad Wojtachnio Uwaga zostanie zgłoszona firmie zajmującej się konserwacją oświetlenia 
ulicznego. 

12 Zwrócić się do PKP o wykonanie dojścia do peronów kolejowych z 
przejazdu na ulicy Radomskiej

Elżbieta Błach Wniosek zostanie przekazany adresatowi. 

13 Zwrócić się do GDDKiA o wykonanie chodników wzdłuż DK-42 Halina Herman Wniosek zostanie przekazany adresatowi. 
14 Wyrównać pobocza na ulicy Grabowej w Parszowie Halina Herman Realizacja zadania zostanie przekazane do wykonania pracownikom 

interwencyjnym i na tyle ile pozwolą środki finansowe. 
15 Uporządkować poddasze w świetlicy Wiejskiej w Parszowie Halina Herman Uporządkowanie poddasza zostanie zlecona pracownikom interwencyjnym 

16 Zamontować brakujące kosze na przystankach autobusowych w Parszowie Halina Herman Realizacja zadania zostanie przekazane do wykonania pracownikom 
interwencyjnym. 

17 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. 
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