
L.p TRESC WNIOSKU ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ ODPOWIEDZI
1 Udostępnić kopię protokołu z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

ZPO w Wąchocku. Robert Janus Kopia protokołu zostanie przekazana wnioskodawcy. 

2 Udzielić informacji o postępach w uzyskaniu pozwolenia na budowę ulicy 
Nadrzecznej oraz przekazać kopię korespondencji z wykonawcą 
dokumentacji wymienionej inwestycji jaką prowadził urząd w 2014 r. 

Robert Janus 

Informacja zostanie udzielona wnioskodawcy pisemnie. 

3 Udzielić informacji gdzie została zagospodarowana kostka znajdująca się na 
terenie bazy. Robert Janus Informacja zostanie udzielona wnioskodawcy pisemnie.

4 Przeprowadzić rozmowy z właścicielami gruntów przy ulicy Hutniczej 
celem ich wykupów pod wytycznie w/w drogi. Robert Janus Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.

5 Zamontować osłony przeciw wiatrowe na przystanku autobusowym w 
Rynku na kierunku do Skarżyska Kamiennej. 

Zdzisław Przygoda 

Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z remontami przystanków jest 
zaplanowany w budżecie gminy. Ilość zakupionych wiat oraz remontów 
przystanków zostanie dostosowana do środków finansowych gminy 
zaplanowanych na ten cel. 

6 Zakupić i zamontować tablice informacyjnie o numerach posesji w 
miejscowości Rataje: 2 tablice od nr 111-116 i 1 tablicę od nr 131-134. Zofia Miernik Wniosek zostanie zrealizowany w I połowie br. 

7 Opracować jak najszybciej stałą organizację ruchu na drogach na terenie 
gminy Wąchock z uwagi na zagrożenia występujące szczególnie na 
zrewitalizowanych terenach i zmodernizowanych drogach (Torowa i 
Kościelna). 

Kazimierz Winiarczyk 

Stała Organizacja Ruchu zostanie opracowana w br. 

8 Wystąpić do GDDKiA w Kielcach o wskazanie lokalizacji wiaty 
przystankowej na ulicy Wygoda w Wąchocku i wyrażenie zgody na zajęcie 
pasa drogowego w związku z pracami związanymi z jej usytuowaniem. Kazimierz Winiarczyk 

Pismo w sprawie lokalizacji przystanku autobusowego zostanie 
wystosowane do GDDKiA w Kielcach. Zakup i montaż wiat 
przystankowych jest zaplanowany w budżecie gminy. Ilość zakupionych 
wiat zostanie dostosowana do środków finansowych gminy zaplanowanych 
na ten cel. 

9 Rozważyć możliwość zakupu i zamontowania turbiny wodnej na upuście na 
rzece Kamiennej w Wąchocku. Kazimierz Winiarczyk 

Wniosek będzie rozważany i analizowany pod względem ekonomiczności 
jego realizacji. 

10 Zwrócić się do posłów na Sejm RP o wsparcie starań GDDKiA w Kielcach 
na rzecz budowy chodników na bardzo niebezpiecznym odcinku DK42 na 
ulicy Starachowickiej i Wygoda. 

Kazimierz Winiarczyk 
Posłowie z terenu województwa świętokrzyskiego zostali poproszeni o 
pomoc w wsparcie w GDDKiA na rzecz budowy brakujących odcinków 
chodników wzdłuż DK-42. 

11 Wytyczyć i utwardzić ulicę Sosnową. 

Tadeusz Mazurkiewicz 

Z uwagi na fakt, że ulica Sosnowa leży częściowo na terenach będących 
własnością Lasów Państwowych wytyczenie ulicy i jej utwardzenie za 
pomocą nakładki bitumicznej zostanie zrealizowany po otrzymaniu zgody 
na takie czynności od właściciela terenu. 
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12 Wykonać rów odwadniający na ulicy Sosnowej. 

Tadeusz Mazurkiewicz 

Z uwagi na fakt, że ulica Sosnowa leży częściowo na terenach będących 
własnością Lasów Państwowych wykonanie rowu odwadniającego zostanie 
zrealizowane po otrzymaniu zgody na takie czynności od właściciela 
terenu. 

13 Zamontować lampę LED na skrzyżowaniu DK42 z drogą powiatową w 
miejscowości Parszów. Ewa Szczepańska 

Wniosek zostanie rozważony do realizacji. Gmina Wąchock planuje w 
najbliższych latach przeprowadzić kompleksową wymianę oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne lampy ledowe.

14 Zamontować lampę LED na skrzyżowaniu drogi powiatowej biegnącej przez 
Parszów z ulica Cmentarną i Rzeczną. Ewa Szczepańska 

Wniosek zostanie rozważony do realizacji. Gmina Wąchock planuje w 
najbliższych latach przeprowadzić kompleksową wymianę oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne lampy ledowe. 

15 Udzielić informacji na jakim etapie jest wykup działki przy SP w Parszowie. Ewa Szczepańska Został zlecone wykonanie wyceny działki. 
16 Odśnieżyć i posypać piaskiem chodnik na ulicy Szkolnej w Parszowie. 

Mirosław Jaźwiec 
Wniosek zrealizowany. 

17 Zakupić i zamontować wiatę przystankową na Węglowie. 
Edward Lipiec

Zakup i montaż wiat przystankowych jest zaplanowany w budżecie gminy. 
Ilość zakupionych wiat zostanie dostosowana do środków finansowych 
gminy zaplanowanych na ten cel. 

18 Zamontować lampę oświetlenia ulicznego na końcu drogi pod lasem w 
przysiółku Ciecierówka. Edward Lipiec

Wniosek zostanie rozważony do realizacji. Gmina Wąchock planuje w 
najbliższych latach przeprowadzić kompleksową wymianę oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne lampy ledowe. 

19 Naprawić uszkodzony krawężnik przy zjeździe z DK42 w kierunku 
Węglowa (obok składowiska). Edward Lipiec

Sprawa zostanie rozpoznana i adekwatnie do uszkodzeń zostaną podjęte 
stosowne działania.Sprawa zostanie przekazana do GDDKiA 

20 Wyrównać pobocze przy aptece w Parszowie. Artur Bzdręga Wyrównanie poboczy przy drogach gminnych zostanie zrealizowany w I i 
II kwartale br. 

21 Zamontować tablicę ogłoszeniową na ulicy Górnej w Parszowie. Grzegorz Retkowski Wniosek zostanie zrealizowany w I kwartale br. 
22 Wystąpić do GDDKiA o wytyczenie przejścia dla pieszych na ulicy Staszica 

na wysokości przystanków autobusowych. Grzegorz Retkowski 
Wniosek zostanie przekazany do GDDKiA w Kielcach. 

23 Zakupić i zamontować wiaty przystankowe na ulicy Staszica i Złotoglin. 
Grzegorz Retkowski 

Zakup i montaż wiat przystankowych jest zaplanowany w budżecie gminy. 
Ilość zakupionych wiat zostanie dostosowana do środków finansowych 
gminy zaplanowanych na ten cel. 

24 Odśnieżyć i posypać odcinek drogi w kierunku posesji p. Szczygła w 
Parszowie. Grzegorz Retkowski Wniosek zrealizowany. 

25 Powiadomić Urząd Ochrony Środowiska w Kielcach o potrzebie 
przeprowadzenia badań osadów i nieczystości wywiezionych na działki 
zlokalizowane w Marcinkowie 

Andrzej Cioroch Pismo w tej sprawie zostanie wysłane do odpowiedniej instytucji. 

26 Wymusić na właścicielu działki na której znajdują się składowane osady i 
nieczystości do ich usunięcia 

Andrzej Cioroch Pismo w tej sprawie zostanie wysłane do właściciela w celu 
ustosunkowania się do wniosku radnego. 


