
L.p TRESC WNIOSKU ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ ODPOWIEDZI
1 Wyznaczyć plac targowy na działce po p. Polakowskiej przy ulicy 

Kolejowej. Następnie oczyścić go i utwardzić
Kazimierz Winiarczyk Wniosek będzie rozważany. 

2 Zwrócić się do administratora oświetlenia ulicznego o wcześniejsze 
zapalanie lamp wzdłuż DK-42 w Wąchocku (ul. Wygoda, Starachowicka) 

Kazimierz Winiarczyk Prośba zostanie przekazana do firmy zajmującej się konserwacją 
oświetlenia ulicznego w celu wprowadzenia zmian w zapalaniu i gaszenia 
oświetlenia. 

3 Zwrócić się z pismem do GDDKiA w Kielcach o odtworzenie pasa 
drogowego wzdłuż DK42 na ulicy Wygoda i Starachowickiej celem 
podniesienia bezpieczeństwa drogowego 

Kazimierz Winiarczyk Pismo w tej sprawie zostanie wysłane do GDDKiA w Kielcach. 

4 Zamontować kosze na śmieci na ulicy Kościelnej Kazimierz Winiarczyk Zakup i montaż koszy na śmieci na ulicy Kościelnej zostanie wykonany w 
ramach rozszerzenia prac związanych z rewitalizacją Wąchocka Etap I 

5 Utwardzić teren przy aptece w Parszowie za pomocą destruktu Mirosław Jaźwiec Remonty dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe dróg asfaltowych 
zostaną wykonane w I półroczu br. 

6 Wykonać remont cząstkowy drogi na ulicy Dolnej oraz na rogu z ulicą 
Szkolną w Parszowie 

Mirosław Jaźwiec Remonty dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe dróg asfaltowych 
zostaną wykonane w I półroczu br. 

7 Zwrócić się do GDDKiA o wyrównanie terenu w Parszowie po wykonaniu 
robót związanych z układaniem światłowodu. 

Mirosław Jaźwiec Pismo o kontrolę stanu technicznego terenów po przeprowadzonej 
inwestycji zostanie wysłane do GDDKiA w Kielcach po jej zakończeniu i 
oddaniu inwestycji do użytku. 

8 Oczyścić i poprawić rów odwadniający wzdłuż ulicy Szkolnej w Parszowie Mirosław Jaźwiec Oczyszczenie rowu odwadniającego zostanie przekazane do realizacji 
pracownikom interwencyjnym. Naprawa rowu odwadniającego oraz jego 
odmulenie zostanie wykonane po zakończeniu robót związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej. 

9 Zwrócić się do dyrektora MGOK o zamieszczanie plakatów o planowanych 
imprezach  na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. 

Mirosław Jaźwiec Wniosek zostanie przekazany adresatowi. 

10 Poprosić pracowników UMiG aby parkowali swoje auta na parkingu przed 
MGOK na ulicy Kościelnej w celu odblokowania parkingów na placu mjr 
Ponurego 

Kazimierz Winiarczyk Pracownicy UMiG zostaną poproszeni o parkowanie samochodów 
prywatnych na parkingu przy MGOK w Wąchocku 

11 Zamontować pod znakiem drogowym na ulicy Sandomierskiej (droga 
jednokierunkowa) tabliczkę "nie dotyczy mieszkańców ulicy" (wniosek 
złożony pisemnie) 

Ryszard Rogala Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

12 Wpisać w rejestr Pomników Historii Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
pomniki m.in. Mjr Ponurego, gen. Mariana Langiewicza, Bohaterów wojny 
polsko-bolszewickiej oraz groby powstańców styczniowych znajdujących się 
starej zabytkowej części cmentarza parafialnego (wniosek złożony pisemnie) 

Ryszard Rogala Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 
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13 Wykonać remont drogi gminnej w Wielkiej Wsi na odcinku od 
skrzyżowania z drogą DK42 do drogi powiatowej przez wieś. (wniosek 
złożony pisemnie)

Zdzisław Przygoda Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

14 Zwrócić się do ZDP w Starachowicach o zamontowanie znaku dot. 
ograniczenia tonażu do 12 ton dla samochodów korzystających z drogi 
powiatowej Rataje - Starachowice (wniosek złożony pisemnie) 

Zofia Miernik Wniosek zostanie przekazany do ZDP w Starachowicach. 

15 Rozważyć montaż zegarów odpowiedzialnych za zapalanie i gaszenie 
oświetlenia ulicznego na lampach hybrydowych zamontowanych na ulicy 
Hutniczej

Robert Janus Wniosek bezzasadny ze względu, że lampy zamontowane na słupach są 
lampami zmierzchowymi i automatycznie się załączają i gaszą. 

16 Wykonać równanie i remont dróg gruntowych (Hutnicza, Nadrzeczna) Robert Janus Remonty dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe dróg asfaltowych 
zostaną wykonane w I półroczu br. 

17 Przeprowadzić rozmowy z prywatnymi właścicielami działek na ulicy 
Hutniczej pod możliwość wytyczenia drogi na ulicy Hutniczej

Robert Janus Wniosek będzie rozważany. 

18 Wykonać remont drogi na ulicy Młyńskiej od strony Majkowa Ewa Szczepańska Remonty dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe dróg asfaltowych 
zostaną wykonane w I półroczu br. 

19 Wykonać remont dróg na ulicy Wesołej, Spornej i dojazdu do ulicy 
Sosnowej 

Tadeusz Mazurkiewicz Remonty dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe dróg asfaltowych 
zostaną wykonane w I półroczu br. 

20 Zamontować progi zwalniające, barierki na zakrętach na ulicy Torowej Zygmunt Ferka Zakup i montaż wspomnianych elementów zostanie wykonany jeśli w 
budżecie gminy znajdą się na ten cel dodatkowe środki finansowe. 

21 Utwardzić dojście do Zalewu w Wąchocku od strony Torowej Zygmunt Ferka Remonty dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe dróg asfaltowych 
zostaną wykonane w I półroczu br. 

22 Wykonać chodnik od ulicy Torowej do ulicy Radomskiej Zygmunt Ferka Wniosek będzie realizowany w przypadku gdy pozwolą na to środki 
budżetu gminy. 

23 Opracować projekt uchwały wprowadzający zmiany w kwotach opłat 
pobieranych od gospodarstw domowych za odbiór śmieci komunalnych 

Robert Janus Wniosek będzie rozważany. 

24 Utwardzić parking przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi Sylwester Rudzki Zadanie inwestycyjne jest nie ujęte w budżecie gminy na 2015 r. Realizacja 
inwestycji możliwa w przypadku zabezpieczeniu w budżecie gminy 
odpowiednich środków na realizację powyższego wniosku. 

25 Zabezpieczyć przed osunięciem skarpę na ulicy Torowej Sylwester Rudzki Skarpa będzie monitorowana przez pracowników referatu budownictwa w 
przypadku jej obsuwania się będzie odpowiednio zabezpieczona. 

26 Wykorytować rów odwadniający na Betlejem Edward Lipiec Zadanie inwestycyjne jest nie ujęte w budżecie gminy na 2015 r. Realizacja 
inwestycji możliwa w przypadku zabezpieczeniu w budżecie gminy 
odpowiednich środków na realizację powyższego wniosku. 

27 Wykonać remont drogi oraz rów odwadniający na nowym osiedlu w 
Wielkiej Wsi za posesją p. Mitury 

Edward Lipiec Remonty dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe dróg asfaltowych 
zostaną wykonane w I półroczu br. 

28 Wykonać remont dróg gruntowych na Marcinkowie Andrzej Cioroch Remonty dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe dróg asfaltowych 
zostaną wykonane w I półroczu br. 



29 Postawić wiatę przystankową pod lasem w Marcinkowie Górnym Andrzej Cioroch W budżecie gminy na 2015 r. zabezpieczono środki finansowe na zakup 3-
4 wiat przystankowych. W I półroczu 2015 r. UMiG w Wąchocku 
przedstawi propozycje lokalizacji zakupionych wiat. 

30 Wykonać prowizoryczny rów odwadniający do odprowadzania wody z pól 
za wjazdem z DK-42 na Węglów 

Edward Lipiec Wykonanie prowizorycznego rowu zostanie zlecone pracownikom 
interwencyjnym. Pismo w sprawie uszkodzenia krawężników na wjeździe z 
DK42 na Węglów zostanie wystosowane do GDDKiA 

31 Utwardzić drogę na ulicy Górnej w Wąchocku Kazimierz Winiarczyk Remonty dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe dróg asfaltowych 
zostaną wykonane w I półroczu br. 

32 Poprawić i oczyścić rów odwadniający na ulicy Szerokiej w Wąchocku Paweł Opozda Oczyszczenie rowu odwadniającego zostanie przekazane do realizacji 
pracownikom interwencyjnym. Naprawa rowu odwadniającego będzie 
zrealizowana gdy pozwolą na to środki finansowe. 

33 Udostępnić kopię odpowiedzi na pisemne wnioski radnych pozostałym 
radnym 

Mirosław Jaźwiec Kopia odpowiedzi na wnioski radnych składanych w formie pisemnej jest 
do wglądu  w Biurze Rady Miejskiej.


