
L.p TRESC WNIOSKU ZGŁASZAJĄCY TREŚĆ ODPOWIEDZI
1 Wymienić nieświęcącą lampę przy nieistniejącym budynku remizy w 

Wielkiej Wsi 
Sylwester Rudzki Uwaga została przekazana firmie zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego 

2 Wykopać pozostawiony konar za budynkiem MGOPS w Wąchocku Sylwester Rudzki Usunięcie konara nastąpi w I półroczu br. 
3 Zaprojektować i wybudować parking dla autobusów na ul. Błonie w 

Wąchocku 
Sylwester Rudzki Wybudowanie parkingu dla autokarów w wskazanym miejscu jest nie możliwe ze 

względu na obostrzenia prawne. 
4 Wystąpić do ZDP w Starachowicach o poprawienie oznakowania poziomego 

na Placu mjr. Ponurego 
Sylwester Rudzki Wniosek przekazano do ZDP w Starachowicach. W przypadku otrzymania 

odpowiedzi wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. 
5 Zakupić i postawić nowe wiaty przystankowe w Parszowie, Wygodzie i 

Wielkiej Wsi
Sylwester Rudzki Gmina Wąchock uzyskała zgodę na zajęcie pasa drogowego i montaż wiat 

przystankowych przy DK42. Zakup i montaż wiat przystankowych wraz z remontami 
6 Wyremontować tablicę ogłoszeniową zlokalizowaną przy łączniku drogi 

krajowej z drogą powiatową w Wielkiej Wsi
Sylwester Rudzki Remont tablicy ogłoszeniowej wraz z jej oczyszczeniem i odmalowaniem jest w 

trakcie realizacji. 
7 Zmienić kont nachylenia lampy przy figurze Chrystusa z krzyżem tak aby 

nie oślepiała kierowców jadących od strony Marcinkowa. 
Sylwester Rudzki Uwaga została przekazana firmie zajmującej się konserwacją oświetlenia ulicznego 

8 Przeprowadzić debatę na temat służby zdrowia w Wąchocku oraz kierunków 
dalszej pracy SZOZ w Wąchocku 

Sylwester Rudzki Debata na temat przyszłości służby zdrowia w Wąchocku zostanie zorganizowana po 
powołaniu RS SZOZ oraz po otrzymaniu informacji o możliwości pozyskiwania 
środków pozabudżetowych z UE na budowę ośrodków zdrowia. 

9 Zamontować na lampach ulicznych zlokalizowanych na terenach 
zrewitalizowanych kwietniki

Sylwester Rudzki Wniosek będzie rozważany pod kątem kosztów jego realizacji i możliwości 
finansowych gminy. 

10 Wybudować parking przy SP w Wielkiej Wsi od strony DK42 Sylwester Rudzki Zadanie inwestycyjne jest nie ujęte w budżecie gminy na 2015 r. Realizacja inwestycji 
możliwa jest w przypadku zabezpieczenia w budżecie gminy odpowiednich środków 
na realizację powyższego wniosku. 

11 Przyspieszyć opracowanie Gminnego Rejestru Zabytków oraz wpisać do 
niego ponad 170-letnią Kolumnę zwieńczoną krzyżem na Starym Dworze w 
Wąchocku, która aktualnie znajduje się na wykupionym terenie pod budowę 
tzw obwodnicę Wąchocka. 

Kazimierz Winiarczyk Gminny Rejestr Zabytków jest w fazie opracowywania przez pracowników UMiG w 
Wąchocku. 

12 Wnioskuję o pilne dokonanie przeglądu centrum Wąchocka a zwłaszcza 
miejsc przylegających do zrewiatalizowanych terenów i podjęcie 
niezbędnych działań w celu ich uporządkowania 

Kazimierz Winiarczyk Działki gminne są porządkowane w ramach potrzeb oraz na tyle ile pozwalają zasoby 
kadrowe służb interwencyjnych. Pisma urzędowe do właścicieli prywatnych z prośbą 
o porządkowanie posesji i działek są wysyłane. Docelowo UMiG w Wąchocku w 
okresie kwiecień-maj br. planuje na łamach prasy lokalnej przeprowadzić akcję 
przypominającą o obowiązkach utrzymania czystości jakie spoczywają na 
właścicielach działek oraz mieszkańcach.   

13 Oczyścić zamulony rów odwadniający na ulicy Górnej pod lasem w rejonie 
m.in. rodziny Szczepaników 

Kazimierz Winiarczyk 

14 Rozważyć zdjęcie, zakup lub naprawę banneru reklamowego o Wąchocku 
zamontowanego na jednym z domostw zlokalizowanym przy Placu mjr 
Ponurego

Kazimierz Winiarczyk Wniosek będzie rozważany. 
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15 Wybudować drogę na ulicy Górnej w Wąchocku Kazimierz Winiarczyk Zadanie inwestycyjne nie ujęte  jest w budżecie gminy na 2015 r. Realizacja 
inwestycji możliwa jest w przypadku zabezpieczenia w budżecie gminy odpowiednich 
środków na realizację powyższego wniosku. 

16 Wyremontować jedno z pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Ratajach Zofia Miernik Wniosek przekazano Dyrektorowi MGOK w celu oszacowania kosztów 
przeprowadzenia takiego remontu

17 Wykonać rów odwadniający na ulicy Sosnowej w Wąchocku 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. 

18 Zakupić i zamontować tabliczkę informacyjną z lokalizacją posesji nr 10 c w 
Marcinkowie  

Andrzej Cioroch Wniosek w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji wniosku I połowa br. 

19 Wystosować pismo do ZDP w Starachowicach o wyznaczenie przejścia dla 
pieszych przy cmentarzu w Wąchocku 

Andrzej Cioroch Wniosek przekazano do ZDP w Starachowicach. W przypadku otrzymania 
odpowiedzi wnioskodawca zostanie poinformowany o tym fakcie.  

20 Udostępnić kopię odpowiedzi Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w 
Kielcach w sprawie składowiska osadów z oczyszczalni ścieków 

Ewa Madej Kopia pisma zostanie przekazana wnioskodawcy. 

21 Wykonać remont i usunąć usterki techniczne w budynku Ośrodka Zdrowia w 
Parszowie 

Ewa Szczepańska Usterki maja zostać usunięte w ramach zaplanowanego remontu. 

22 Wykonać remont asfaltowych dróg gminnych na terenie sołectwa Węglów i 
Wielka Wieś 

Edward Lipiec Bieżące remonty dróg asfaltowych zostaną przeprowadzone na przełomie I i II 
półrocza. 

23 Wykonać oznakowanie drogowe drogi między ulicą Torową i Szydłowiecką Zygmunt Ferka Oznakowanie dróg z pierwszeństwem przejazdu zostanie wykonane w ramach prac 
związanych z organizacją ruchu drogowego na terenie Wąchocka 

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

25 Zamontować progi zwalniające na ulicy Torowej Zygmunt Ferka Wniosek będzie rozważany. 
26 Udzielić odpowiedzi na jakim etapie przebiega budowa drogi na ulicy 

Nadrzecznej 
Robert Janus Trwają uzgodnienia między spółkami PKP dot. planów budowy drogi na ulicy 

Nadrzecznej. W miesiącu marcu budowa drogi zostanie zgłoszona do Programu 
Rozwoju Dróg Lokalnych 

27 Udzielić odpowiedzi na jakim etapie przebiega przebudowa gazociągu w 
Wąchocku 

Robert Janus Realizacja inwestycji została wstrzymana do chwili ustalenia przez inwestora 
spadkobierców nieżyjących właścicieli działek przez które będzie przeprowadzany 
gazociąg 

28 Udzielić odpowiedzi na temat planowanej budowy przedsiębiorstwa 
zajmującego się izolingiem samochodowym na Elaboracji 

Robert Janus Potencjalny inwestor uzyskał zgodę środowiskową na prowadzenie działalności 
polegającej na odzyskiwaniu izolingu samochodowego. W przypadku rozpoczęcia 
działalności firmy, inwestor i podmiot będą podlegać kontroli m.in. służb 
środowiskowych oraz innych instytucji zgodnie z przepisami prawa. 


