
L.p. TRE  WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Udzieli  informacji kiedy zostan  przedstawione Radzie Miejskiej nowe 

stawki op at za odbiór mieci komunalnych i segregowanych od 
mieszka ców W chocka. Dlaczego w adze samorz du nie podj y próby 
przej cia od w adz powiatu na w asne barki utrzymania chodników przy 
drogach powiatowych na terenie gminy z jednoczesnym zwrotem kosztów za 
prowadzenie takich czynno ci. Jakie dzia ania podj y w adze samorz dowe 
w W chocku aby w adze powiatu zg osi y remont i przebudow  drogi 
powiatowej Marcinków - W chock do pozyskania rodków zewn trznych na 
ten cel w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Robert Janus Stawki op at za obiór mieci komunalnych od mieszka ców Gminy W chock w 2016 
r. pozostan  na obowi zuj cym poziomie. Gmina W chock nie wyst pi a do w adz 
powiatu z ch ci  przej cia obowi zku bie cego utrzymania chodników przy drogach 
powiatowych poniewa  ZDP w Starachowicach negatywnie odnosi si  do mo liwo ci 
przekazywania realizacji takich zada  gminom. Budowa drogi powiatowej Marcinków 
- W chock nie zosta  zg oszona do realizacji w ramach PROW poniewa  nie posiada 
dokumentacji i pozwole  na budow  a ich uzyskanie nie by oby mo liwe w 
okre lonym terminie w og oszonym naborze na dofinansowanie ze rodków 
zewn trznych. 

2 Wyrówna  koleiny na ulicy Nadrzecznej przy posesji nr 5 Robert Janus Remont cz stkowy drogi zostanie wykonany w 2015 roku je li pozwol  na to rodki 
finansowe. 

3 Wykorzysta  zdeponowan  na tzw. "bazie" kostk  brukow  do utwardzenia 
terenu przy tablicy og oszeniowej po po udniowej stronie placu mjr 
Ponurego. 

Kazimierz Winiarczyk Pismo w tej sprawie zostanie wys ane do GDDKiA o wydanie pozwolenia na 
rozpocz cie robót w pasie drogowym drogi krajowej. 

4 Usun  pniak po zerzni tym drzewie na ul. Ko cielnej obok pomnika wojny 
polsko - bolszewickiej

Kazimierz Winiarczyk Pniak zostanie usuni ty w ramach prowadzonej akcji wycinania i podcinania drzew i 
ga zi na terenie Gminy W chock do ko ca br. 

5 Zamontowa  lamp  na ulicy Górnej w W chocku na s upie w pobli u 
posesji p. Szczepanika

Kazimierz Winiarczyk Wniosek b dzie realizowany po przeanalizowaniu mo liwo ci finansowych bud etu 
gminy.  

6 Oznakowa  skrzy owanie drogi przebiegaj cej przez Marcinków Górny i 
cznika (drogi cz ce Marcinków Dolny i Marcinków Górny) przy stacji 

PKP. 

Andrzej Cioroch Wniosek b dzie analizowany i przekazany do realizacji przez pracowników referatu 
budownictwa. 

7 Uzupe ni  ubytki nawierzchni drogi na skrzy owaniu cznika z  droga 
powiatow  w Marcinkowie Dolnym. 

Andrzej Cioroch Wniosek b dzie analizowany i przekazany do realizacji przez pracowników referatu 
budownictwa. 

8 Zwróci  si  do Zarz du Dróg Powiatowych w Starachowicach o 
wyrównanie poboczy, podci cie ga zi, drzew i krzaków wzd  drogi 
powiatowej biegn cej przez Marcinków 

Andrzej Cioroch Zostanie wys ane pismo do ZDP oraz Powiatu Starachowickiego o podj cie 
stosownych dzia . 

9 Wymieni  bezpieczniki w lampach o wietlenia ulicznego na Marcinkowie 
Dolnym 

Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do sprawdzenia i realizacji pracownikowi zajmuj cemu 
si  sprawami zwi zanymi z o wietleniem. 

10 Oznaczy  znakiem drogowym przej cie dla pieszych przy wje dzie w ulic  
Wielkowiejsk . 

Sylwester Rudzki Odpowiedni znak informuj cy o przej ciu dla pieszych zostanie zamontowany. 

11 Wymieni  lamp  znajduj  si  na wysoko ci nieistniej cej remizy 
stra ackiej przy czniku drogi powiatowej Wielka Wie  przez wie  i DK42 
w Wielkiej Wsi oraz przy posesji nr 102 w Wielkiej Wsi. 

Sylwester Rudzki W miar  mo liwo ci na czniku zostanie zamontowana nowsza oprawa lampy lub 
zostanie wymieniona arówka. Dowieszenie nowej oprawy b dzie realizowane po 
przeanalizowaniu mo liwo ci finansowych bud etu gminy. Prawdopodobna realizacja 
wniosku b dzie mo liwa w 2016 roku. 

Za cznik nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wnioski, 
zapytania i odpowiedzi z one na sesji Nr XIII/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.  



12 Odmalowa  tabliczki informacyjne z numerami posesji na terenie Wielkiej 
Wsi (Kopalnia oraz przy czniku z DK42) 

Sylwester Rudzki Odmalowanie tabliczek informacyjnych zostanie wykonane do ko ca br. 

13 Utwardzi  dojazd od ulicy Torowej do pó nocnej strony Zalewu w 
chocku 

Zygmunt Ferka Utwardzenie dojazdu do pó nocnej strony Zalewu w W chocku zostanie wykonane 
je li pozwol  na to rodki finansowe. Realizacja wniosku mo liwa do wykonania 
prawdopodobnie w 2016 roku. 

14 Naprawi  drog  gruntow  w kierunku Lipia Krystyna Lach Remont cz stkowy drogi gruntowej zostanie wykonany do ko ca grudnia br. 

15 Naprawi  dach na budynku gospodarczym przy Wiejskim Domu Kultury w 
Ratajach. 

Zofia Miernik Wniosek b dzie analizowany i przekazany do realizacji przez pracowników referatu 
budownictwa. 

16 Udzieli  informacji czy ZDP w Starachowicach ustosunkowa  si  do 
wniosku o wykonanie remontu drogi na ulicy Górnej w Parszowie. 

Grzegorz Retkowski Wniosek zosta  przes any do adresata. Do chwili obecnej nie ma odpowiedzi ze strony 
ZDP w Starachowicach. Wniosek mo e zosta  ponowiony do ZDP w Starachowicach 
w celu udzielenia pisemnej odpowiedzi na zg aszane problemy. 

17 Zamontowa  skrzynie z piachem przy drogach gminnych. Grzegorz Retkowski UMiG w W chocku zakupi  4 skrzynie na piach i sól które zostan  rozlokowane przy 
szko ach na terenie gminy. 

18 Udzieli  informacji kiedy zostan  zakupione i zamontowane ciany z 
pleksiglasu na przystankach autobusowych. 

Grzegorz Retkowski Zamówienie na zakup cian z tworzywa sztucznego na monta  bocznych cian na 
przystankach zosta o podpisane na pocz tku pa dziernika. Monta  szyb zostanie 
wykonany do ko ca br. 

19 Oczy ci  rów odwadniaj cy wzd  drogi gminnej na Kopalni . Edward Lipiec Oczyszczenie rowów odwadniaj cych zostanie wykonane przy sprzyjaj cych 
warunkach atmosferycznych do po owy grudnia br. 

20 Zamontowa  kosz na mieci przy wej ciu na Hal  Sportow  od ulicy 
Starachowickiej 

Przemys aw Krzewicki Monta  kosza zostanie wykonany do po owy grudnia br. 

21 Udost pni  pokój Biura Rady Miejskiej w W chocku do pe nienia dy urów 
w ka rod  od godziny 15:30 do godziny 16:30 przez Przewodnicz cych 
Zarz dów Osiedli Pó noc i Po udnie w W chocku 

Przemys aw Krzewicki Termin i udostepnienie pomieszczenia Biura Rady Miejskiej na potrzeby organizacji 
dy urów zostanie omówiony na spotkaniu po zako czeniu sesji. 

22 Rozwa  podniesienie inkaso z tytu u poboru podatków dla so tysów Ewa Szczepa ska Wniosek b dzie rozwa any. 
23 Wyrówna  i zniwelowa  ubytki w drodze b cej przed eniem ulicy 

Szkolnej w kierunku lasu. Podj  w tym celu rozmowy z Lasami 
Pa stwowymi. 

Miros aw Ja wiec Zostan  podj te rozmowy z Lasami Pa stwowymi w celu wyrównania przez nich 
odcinka drogi gruntowej b cego przed eniem ulicy Szkolnej w Parszowie. 

24 Zniwelowa  ubytki na ulicy Sandomierskiej (ze szczególnym 
uwzgl dnieniem dojazdu i wjazdu do O rodka Zdrowia w W chocku) 

Ryszard Rogala Remont cz stkowy drogi zostanie wykonany w 2015 roku je li pozwol  na to rodki 
finansowe. 

25 Zamontowa  lamp  o wietleniow  na s upie o wietleniowym na rogu ulicy 
Sandomierskiej i Starachowickiej 

Ryszard Rogala Wniosek b dzie realizowany po przeanalizowaniu mo liwo ci finansowych bud etu 
gminy. Prawdopodobna realizacja wniosku b dzie mo liwa w 2016 roku. 


