
L.p TRESC WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Uzupe ni  ubytki w jezdni ulicy Sandomierskiej powsta e po wykonaniu 

przy czy kanalizacyjnych. 
Ryszard Rogala Wype nienie ubytków zostanie wykonane w II po owie br. 

2 Wymieni arówki w lampach o wietlenia ulicznego na ulicy 
Sandomierskiej (przed posesj  p. Danielskiego, Bastrzyka) oraz 
skontrolowanie pozosta ych lamp. 

Ryszard Rogala Uwagi zostan  przekazane w ciwemu pracownikowi w celu podj cia 
stosownych dzia .  

3 Uporz dkowa  obej cia przed posesjami przy drodze krajowej (dot. posesji 
p. Wieczorskiej i Dziurzy skiej.

Ryszard Rogala Zostan  wys ane pisma do w cicieli dzia ek z pro  o ich 
uporz dkowanie. 

4 Zamontowa  lamp  pod wietlaj  pomnik mjr. "Ponurego" Piwnika. Ryszard Rogala Lampa zostanie zamontowana w czerwcu br. 
5 Zamontowa  kamer  przemys ow  na terenie parku. Ryszard Rogala  Zakup i monta  kamer zostanie zrealizowany przy okazji prowadzenia 

inwestycji w ramach Rewitalizacja Etap II
6 Doko czy  realizacj  pomnika wojny polsko - bolszewickiej w pe nym 

wymiarze.
Ryszard  Rogala Zostan  podj te rozmowy ze rodowiskami kombatantów w tym temacie. 

7 Usun  zerwan  skarp  przed przepustem wodnym w m. Rataje naprzeciw 
posesji p. Rymi skiej. 

Ryszard Rogala Zabezpieczenie skarby zostanie wykonane na prze omie I i II pó rocza br. 

8 Przeanalizowa  pisma mieszka ców w sprawie wprowadzenia obni ek cen 
za odbiór mieci komunalnych. 

Ryszard Rogala Wprowadzenie nowych stawek op at z tytu u odbioru od mieszka ców 
mieci komunalnych zostanie wprowadzone prawdopodobnie od 1 stycznia 

2016 r. 
9 Udost pni  dla dzieci z ZPO tereny zielone za Gimnazjum Publicznym w 

chocku. 
Kazimierz Winiarczyk Uwaga zostanie przekazana dyrektorom szkó  w celu rozwi zania tej 

kwestii. 
10 Wykona  odwodnienie budynku ZPO od strony placu zabaw.  Kazimierz Winiarczyk Odwodnienie budynku zostanie wykonane prawdopodobnie w ramach  

realizacji Rewitalizacja W chocka Etap II
11 Wyst pi  do konserwatora zabytków o wydanie zgody na przeprowadzenie 

termoizolacji budynku ZPO w W chocku.
Kazimierz Winiarczyk Zostan  podj te rozmowy z konserwantem zabytków w tym temacie. 

12 Zamontowa  lamp  pod wietlaj  pomnik mjr. "Ponurego" Piwnika. Kazimierz Winiarczyk Lampa zostanie zamontowana w czerwcu br. 
13 Do wietli  Hal  Sportow  w Gimnazjum Publicznym w W chocku. Robert Janus Wniosek b dzie poddany analizie. 
14 Przeanalizowa  zasadno  podzia u 5 i 6 latków dokonan  przez ZPO w 

chocku. 
Robert Janus Podzia  klas le y w kompetencji dyrektora w ciwej placówki. 

15  korytka odwadniaj ce na Betlejem. Edward Lipiec  Roboty zostan  wykonane na prze omie I i II pó rocza br. 

16 Zakupi  i zamontowa  kwietniki na terenach zrewitalizowanych w 
chocku. 

Sylwester Rudzki Kwietniki zostan  zakupione i zamontowane na placu przy klasztornym. 

17 Poprosi  pracowników UMiG w W chocku o nie parkowanie samochodów 
na Placu mjr Ponurego oraz przed UMiG.

Sylwester Rudzki Pracownicy UMiG w W chocku zostan  poproszeni o nie parkowanie 
swoich samochodów na Placu mjr Ponurego. 

18 Uzupe ni  ubytki w drodze gruntowej od drogi powiatowej Wielka Wie  
przez wie  w kierunku Sabatówki.

Sylwester Rudzki We wskazane miejsce zostanie wys any sprz t w celu dora nego 
wyrównania drogi gruntowej. Docelowo rozwa one zostanie wykonanie 
remontu drogi przy pomocy specjalistycznego sprz tu oraz dosypanie 
kruszywa na drog . 
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19 Wykona  remont drogi gruntowej na Marcinkowie Górnym pod lasem. Andrzej Cioroch We wskazane miejsce zostanie wys any sprz t w celu dora nego 
wyrównania drogi gruntowej.

20 Uzupe ni  ubytki na czniku drogi Marcinków Górny z Marcinkowem 
Dolnym. 

Andrzej Cioroch Wype nienie ubytków zostanie wykonane w II po owie br. 

21 Udzieli  informacji ile mo e czeka  mieszkaniec na odpowied  ze strony 
UMiG w W chocku w sprawie zakupu dzia ki.

Andrzej Cioroch We wrze niu i pa dzierniku 2013 z ono wnioski o zakup. Operat 
zrobiono w grudniu 2013. W styczniu 2014 og oszono wykaz do sprzeda y. 
Jednocze nie okaza o si  ze s  dwie ksi gi wieczyste, na skarb pa stwa i 
gminne. Wnioski o zamkniecie jednej z ksi g zosta y odrzucone przez 
wydzia  ksi g wieczystych. 9 wrze nia 2014 z ono pozew do sadu o 
zamkniecie. W grudniu 2014 uprawomocnia a si  decyzja sadu. 14 
stycznia 2015 odebrano nowy operat. 27 lutego opublikowano wykaz 
dzia ek . 23 kwietnia og oszono przetarg. 28 maja odb dzie si  przetarg.

22 Uzupe ni  ubytki w jezdni ulicy Sandomierskiej powsta ych po wykonanych 
przy czach kanalizacyjnych. 

Robert Janus Wype nienie ubytków zostanie wykonane w II po owie br. 

23 Wyci  drzewa i krzaki na ulicy Nadrzecznej na wprost posesji nr 4. Tadeusz Mazurkiewicz Pismo w tej sprawie zostanie wys ane do w ciciela dzia ki czyli PKP w 
Skar ysku Kamiennej. 

24 Odtworzy  rów odwadniaj cy przy na ulicy Kamieniczki przy posesji nr 3. Miros aw Ja wiec Odtworzenie rowu odwadniaj cego nast pi na prze omie I i II pó rocza br. 

25 Doposa wietlic  wiejsk  w Parszowie. Miros aw Ja wiec Wniosek zostanie przekazany do Dyrektora MGOK w W chocku. 
26 Przeprowadzi  rozmowy z MZK oraz prywatnymi podmiotami 

prowadz cymi dzia alno  transportu ludzi w celu uruchomienia nowych 
kursów autobusowych lub busów umo liwiaj cych swobodn  komunikacj  
mieszka ców Osiedla Pó noc ze Starachowicami. 

Pawe  Opozda  Rozmowy w tym temacie zostan  podj te z przewo nikami. 

27 Wyst pi  do ZDP w Starachowicach o remont ulicy Górnej w Parszowie. Grzegorz Retkowski Pismo w tej sprawie zostanie wys ane do ZDP w Starachowicach. 

28 Wyremontowa  przystanek autobusowy przy ulicy Staszica w Parszowie. Grzegorz Retkowski Remont przystanku autobusowego zostanie wykonany w I po owie br. 
29 Wykorytowa  lub wyprofilowa  rów odwadniaj cy przy ulicy Staszica przy 

posesji 55. 
Grzegorz Retkowski Wyprofilowanie rowu odwadniaj cego zostanie wykonane na prze omie I i 

II pó rocza br. 
30 Naprawi  zapadaj cy si  kostk  chodnikow  na Parszowie. Grzegorz Retkowski Remont chodnika zostanie wykonany na prze omie I i II pó rocza br. 
31 Zamontowa  nowe kosze przy przystanku autobusowym na ulicy Z otoglin 

przy Hucie Szk a.  
Grzegorz Retkowski Monta  nowych koszy na mieci zostanie wykonany na prze omie I i II 

pó rocza br. 
32 Wyst pi  do GDDKiA o budow  chodnika na Wielkiej Wsi wzd  DK-42 

na odcinku drogi od przystanku autobusowego (w kierunku Skar yska 
Kamiennej ) do skrzy owania drogi gminnej prowadz cej od przysió ka 
Ciecierówka do DK42

Zdzis aw Przygoda Wniosek zostanie przes any do GDDKiA w formie apelu Rady Miejskiej 
wzywaj cego adresata do budowy brakuj cych odcinków chodników dla 
pieszych wzd  DK-42


