
L.p. TRE  WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Udzieli  informacji na jakim etapie s  prace zwi zane z budow  drogi na 

ulicy Nadrzecznej. 
Robert Janus Projekt budowy drogi zosta  wys any do ró nych podmiotów w celu opiniowania. Po 

uzyskaniu opinii zostanie z ona dokumentacja na wydanie ZRiD-u. W 
przysz orocznym bud ecie prawdopodobnie b dzie wprowadzone zadanie 
inwestycyjne dot. przygotowania dokumentacji na budow  o wietlenia ulicznego przy 
drodze na ul. Nadrzecznej. 

2 Wyst pi  do ZDP w Starachowicach o postawienie znaków ograniczenia 
pr dko ci do 30 km/h na ulicy Kolejowej (na odcinku od przejazdu 
kolejowego do Placu mjr Ponurego).

Tadeusz Mazurkiewicz Zostanie wystosowane pismo do ZDP w Starachowicach.

3 Zleci  przegl d techniczny dachu na Hali Sportowej przy Gimnazjum 
Publicznym w W chocku.

Robert Janus  Usterka dachu na Hali Sportowej przy Gimnazjum Publicznego w W chocku zostanie 
zg oszona administratorowi budynku w celu dokonania odpowiednich napraw. 

4 Wyst pi  do GDDKiA Oddzia  w Kielcach o oczyszczenie w trybie pilnym 
chodników przy DK42 na terenie so ectwa Parszów. 

Miros aw Ja wiec Odpowied  GDDKiA w kwestii utrzymania chodników przy DK42 zosta a 
przekazana radnym. 

5 Zagospodarowa  zaoszcz dzone (po zako czeniu budowy terenu 
utwardzonego przy SP w Parszowie) rodki finansowe z funduszu 
so eckiego w Parszowie na umocnienie rowu odwadniaj cego, popraw  
przepustu przy wybudowanym parkingu. 

Miros aw Ja wiec Prawdopodobnie kwota 4000 z . zostanie wykorzystana na realizacj  wnioskowanych 
zada . 

6 Zamontowa  tabliczk  informacyjn  z nazw  ulicy na ulicy Ko cielnej w 
chocku

Kazimierz Winiarczyk Tabliczka z nazw  ulicy zostanie zamontowana na jednym z budynku przy wje dzie w 
ul. Ko cieln . 

7 Wyznaczy  i utwardzi  dzia  gminn  zlokalizowan  przy ul. Kolejowej w 
chocku pod plac targowy.

Kazimierz Winiarczyk Wyznaczenie i utwardzenie dzia ki gminnej pod plac targowy zostanie wykonane na 
prze omie pa dziernika i listopada br. 

8 Wyst pi  do GDDKiA Oddzia  w Kielcach o usytuowanie przej cia dla 
pieszych przy skrzy owaniu ul. B onie ze Starachowick . 

Kazimierz Winiarczyk  Zostanie wystosowane pismo do GDDKiA Oddzia  w Kielcach.

9 Oczy ci  rów odwadniaj cy zlokalizowany na dzia ce gminnej przy ul. 
Starachowickiej obok p. Miernik. 

Kazimierz Winiarczyk  Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom interwencyjnym. 

10 Udzieli  informacji na temat czy zosta  opracowany Gminny Rejestr 
Zabytków i czy zosta a wpisana do niego okaza a 170 letni  kolumna 
zwie czona krzy em.

Kazimierz Winiarczyk Gminny Rejestr Zabytków nie zosta  opracowany, planowano zlecenie jego 
opracowania firmie zewn trznej ale z uwagi na brak rodków finansowych 
przedsi wzi cie nie jest realizowane. UMiG w W chocku uzyska  zapewnienia od 

ciciela terenów na której znajduje si  kolumna, e w przypadku rozpocz cia prac 
inwestycyjnych zwi zanych z budow  tzw. Obwodnicy W chocka obiekt zostanie 
przeniesiony w inne miejsce. 

11 Utwardzi  drog  na ulicy Torowej pomi dzy posesjami nr 7 i 9. Zygmunt Ferka Utwardzenie drogi oraz zniwelowanie ubytków zostanie wykonane w ramach 
posiadanych rodków finansowych w br. 

12 Zakupi  tabliczk  z oznaczeniem posesji nr 7 i 9 na ulicy Torowej. Zygmunt Ferka Realizacja wniosku zostanie przekazana pracownikowi Referatu Organizacyjnego. 
13 Zakupi  tabliczk  z oznaczeniem posesji nr 9 i 11 na ulicy Skalistej i 

zamontowa  j  od strony ul. Szyd owieckiej.
Zygmunt Ferka Realizacja wniosku zostanie przekazana pracownikowi Referatu Organizacyjnego. 
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14 Zniwelowa  ubytki w jezdni na ul. Sandomierskiej. Ryszard Rogala Utwardzenie drogi oraz zniwelowanie ubytków zostanie wykonane w ramach 
posiadanych rodków finansowych w br. 

15 Zamontowa  lamp  na s upie o wietleniowym przy wje dzie z ul. 
Starachowickiej na ulice Sandomiersk . 

Ryszard Rogala Wniosek zostanie zrealizowany w IV kwartale br. 

16 Udzieli  informacji czy firma buduj ca budynek wielofunkcyjny na Wielkiej 
Wsi odda a go do u ytku lub kiedy to nast pi. 

Edward Lipiec Do chwili obecnej firma buduj ca obiekt nie odda a go do u ytku. W chwili obecnej z 
zwi zku z przed aj ca si  budow  placówki na firm  zosta y na one kary 
umowne. 

17 W miar  posiadanych rodków finansowych wybudowa   lub utwardzi  
ulic  Stra ack .

El bieta B ach Wniosek zostanie zrealizowany w przypadku posiadania odpowiednich rodków 
finansowych na realizacj  tego typu przedsi wzi cia. 

18 Wyst pi  do GDDKiA o udost pnienie wyników badania nat enia ruchu 
drogowego na  odcinku  DK42 w obr bie Gminy W chocku. 

Grzegorz Retkowski Zostanie wystosowane pismo do GDDKiA w Warszawie. 


