
L.p. TRESC WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Zatrudni  pracownika, który poprowadzi zaj cia z dzie mi i m odzie  w 

wietlicy Wiejskiej w Ratajach w czasie wakacji (tj. lipiec - sierpie )
Zofia Miernik Wniosek przekazano Dyrektorowi Miejsko Gminnego O rodka Kultury w W chocku 

celem udzielenia odpowiedzi. 
2 Zabezpieczy rodki finansowe na organizacj  zaj  - zakup materia ów 

biurowych oraz upominków do wykorzystania w konkursach 
organizowanych dla dzieci i m odzie y w wietlicy Wiejskiej w Ratajach. 

Zofia Miernik Wniosek przekazano Dyrektorowi Miejsko Gminnego O rodka Kultury w W chocku 
celem udzielenia odpowiedzi. 

3 Zamontowa  dodatkowe kosze na mieci na Placu mjr Ponurego w 
chocku. 

Kazimierz Winiarczyk Zamontowano dodatkowy kosz na mieci na Placu mjr Ponurego w W chocku (przy 
aptece).  

4 Ustanowi  przystanek autobusowy na ulicy Ko cielnej w W chocku. Kazimierz Winiarczyk Zostanie zorganizowane spotkanie z dyrektorami szkó  w W chocku oraz inspektorem 
ds. drogownictwa w celu wskazania lokalizacji przystanku autobusowego. 

5 Wyposa  w meble i rega y punkt informacji turystycznej zlokalizowany w 
szalecie miejskim w W chocku. 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek przekazano Dyrektorowi Miejsko Gminnego O rodka Kultury w W chocku 
celem udzielenia odpowiedzi. 

6 Ustawi  znak pierwsze stwa przejazdu przy skrzy owaniu ulicy Torowej i 
Szyd owieckiej. 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przenalizowany przez inspektora ds. drogownictwa celem jego 
realizacji. 

7 Wykosi  trawy przy cmentarzu ydowskim na ulicy Krzemienica w 
chocku. 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. Realizacja 
wniosku nast pi w miesi cu lipcu br. 

8 Wyst pi  z pismem do w ciciela dzia ki znajduj cej si  przy skrzy owaniu 
ulicy Starachowickiej i Krótkiej o wyci cie traw, które utrudniaj  bezpieczne 

czanie si  samochodów poruszaj cych si  ulic  Krótk  do ruchu 
drogowego na DK-42

Kazimierz Winiarczyk Zostanie wys ane pismo w tej sprawie lub przeprowadzona rozmowa w celu 
rozwi zania zg aszanego problemu. 

9 Wykosi  trawy przy cmentarzu ydowskim na ulicy Krzemienica w 
chocku. 

Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. Realizacja 
wniosku nast pi w miesi cu lipcu br. 

10 Oczy ci  ciek wodny na ulicy Tysi clecia Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. Realizacja 
wniosku  nast pi na prze omie lipca i sierpnia br. 

11 Naprawi  tabliczk  informacyjn  na ulicy Hutniczej Robert Janus Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. Realizacja 
wniosku  nast pi w miesi cu lipcu br. 

12 Udzieli  informacji na jakim etapie jest procedura otrzymywania pozwole  
na budow  drogi na ulicy Nadrzecznej oraz jakie s  szanse na otrzymanie 
dofinansowania na t  inwestycj  w ramach Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 

Robert Janus Wyst piono do Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie 
zgody na odst pienie od wydania pozwole  wodnoprawnych na realizacj  powy szej 
inwestycji. W przypadku otrzymania odst pienia od wydania pozwolenia budowa 
drogi zostanie zg oszon  do powy szego programu w celu otrzymania dofinansowania 
realizacji inwestycji ze rodków bud etu pa stwa. 

13 Zorganizowa  spotkanie w celu omówienia koncepcji doko czenia 
budowy/remontu pomnika wojny polsko-bolszewickiej zlokalizowanego na 
ulicy Ko cielnej w W chocku. 

Ryszard Rogala Zostanie zorganizowane w tym celu spotkanie. 

14 Wykona  remont drogi gminnej biegn cej przy domu weselnym w 
Marcinkowie. 

Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przenalizowany przez inspektora ds.. drogownictwa celem jego 
realizacji w przypadku posiadania wystarczaj cych rodków finansowych 
zabezpieczonych w bud ecie gminy na prowadzenie dodatkowych remontów 
bie cych dróg. 
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15 Wymieni  lamp  o wietleniow  na s upie przy domu weselnym w 
Marcinkowie 

Andrzej Cioroch  Zg oszenie zostanie przekazane firmie zajmuj cej si  konserwacj  o wietlenia 
ulicznego. 

16 Przeprowadzi  remont przepustu na drodze gminnej prowadz cej do posesji 
p. Szwed w Marcinkowie Górnym 

Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przenalizowany przez inspektora ds. drogownictwa celem jego 
realizacji. 

17 Postawi  znaki informuj ce kieruj cych pojazdami o dziurach i uskoku 
poziomym zlokalizowanym przy mo cie na czniku cz cym Marcinków 
Górny z Dolnym 

Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do Urz du Miasta w Starachowicach, który jest 
dzier awc  terenu po wysypisku mieci. 

18 Postawi  znaki informuj ce i ostrzegawcze ludzi o fakcie e korzystaj  z  
terenów po nieistniej cym wysypisku mieci 

Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do Urz du Miasta w Starachowicach, który jest 
dzier awc  terenu po wysypisku mieci. 

19 Zabezpieczy  uszkodzony kojec z psami zlokalizowany przy budynku 
socjalnym w Marcinkowie

Andrzej Cioroch Wniosek zostanie poddany analizie przez pracowników UMiG w celu podj cia 
stosownych dzia . 

20 Wyrówna  do y i nierówno ci na terenie po by ym wysypisku mieci Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikowi ds.. Ochrony rodowiska w 
celu nadania sprawie biegu urz dowego lub jego natychmiastowej realizacji. 

21 Zaprosi  na dzisiejsz  sesj  Dyrektora Zespo u Placówk  O wiatowych w 
chocku 

Robert Janus Wniosek zrealizowany przez Przewodnicz cego Rady Miejskiej w W chocku. 

22 Naprawi  lamp  hybrydow  nr 2 na ulicy Hutniczej Robert Janus Zg oszenie zostanie przekazane firmie zajmuj cej si  konserwacj  o wietlenia 
ulicznego. 

23 Wykorytkowa  rów odwadniaj cy na Betlejem w Wielkiej Wsi  Edward Lipiec  Wniosek b dzie realizowany w III kwartale br. 
24 Oczy ci  z traw i chwastów chodniki dla pieszych na ulicy Radomskiej w 

chocku 
Pawe  Opozda Wniosek zostanie przekazany do Zarz du Dróg Powiatowych w celu 

wyegzekwowania od mieszka ców utrzymania chodników w nale ytym porz dku 
zgodnie z obowi zuj cym prawem. 

25 Naprawi  i utwardzi  nawierzchni  drogi na ulicy Kr tej Pawe  Opozda Wniosek zostanie przenalizowany przez inspektora ds.. drogownictwa celem jego 
realizacji w przypadku posiadania wystarczaj cych rodków finansowych 
zabezpieczonych w bud ecie gminy na prowadzenie dodatkowych remontów 
bie cych dróg. 

26 Naprawi  tabliczk  informacyjn  z nazw  ulicy Cmentarnej w Parszowie Grzegorz Retkowski Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. Realizacja 
wniosku nast pi w miesi cu lipcu br. 

27 Zamontowa  kosz na mieci przy przystanku autobusowym na ulicy 
otoglin w Parszowie (przy Hucie Szk a) 

Grzegorz Retkowski Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. Realizacja 
wniosku nast pi w miesi cu lipcu br. 

28 Naprawi  zapadaj  si  kostk  brukowa przy przystanku autobusowym  na 
ulicy Z otoglin w Parszowie (przy Hucie Szk a)  

Grzegorz Retkowski Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. Realizacja 
wniosku nast pi na prze omie lipca i sierpnia br. 

29

Wyst pi  do Dyrektora Samorz dowego Zak adu Opieki Zdrowotnej w 
chocku o uruchomienie jednodniowego popo udniowego dy uru lekarza 

pierwszego kontaktu w O rodku Zdrowia w Parszowie 

Grzegorz Retkowski Propozycja uruchomienia dy uru popo udniowego w O rodku Zdrowia w Parszowie 
zostanie przekazana Dyrektorowi Samorz dowego Zak adu Opieki Zdrowotnej w 

chocku w celu ustosunkowania si  do zg aszanej propozycji. 

30
Wykosi  pobocza na ulicy Sandomierskiej w W chocku Sylwester Rudzki Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. Realizacja 

wniosku nast pi w miesi cu lipcu br. 

31

Zwróci  si  do Dyrektora Samorz dowego Zak adu Opieki Zdrowotnej w 
chocku nale yt  estetyk   terenu przed O rodkiem Zdrowia w W chocku 

(naprawa awek, koszenie traw etc. ) 

Sylwester Rudzki Uwagi zostan  przekazane dyrektorowi placówki w celu zadbania o nale yty wygl d 
estetyczny terenów przed budynkiem O rodka Zdrowia. 


