
L.p. TRE  WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Rozwi za  problem niedogrzanych pomieszcze  w Zespole Placówek 

wiatowych w W chocku. 
Kazimierz Winiarczyk  Problem nieodpowiedniego dogrzania klas jest znany. Prawdopodobn  przyczyn  tego 

stanu rzeczy jest zamulenie sieci centralnego ogrzewania oraz brak odpowiedniej 
wydajno ci pompo wspomagaj cych. 

2 Wymieni  okna na sali gimnastycznej w Zespole Placówek O wiatowych w 
chocku.  

Kazimierz Winiarczyk Wymiana systemu okien na sali  gimnastycznej jest analizowana. Realizacja wniosku 
dzie wykonana po uzyskaniu dodatkowych rodków z programów unijnych lub 

ministerialnych. UMiG w W chocku analizuje mo liwo ci pozyskania 
niskooprocentowanego kredytu z Funduszu rodowiska na realizacj  tego typu zada . 

3 Pozyska rodki zewn trzne na przeprowadzenie w jak najszybszym czasie 
termoizolacji budynku Zespo u Placówek O wiatowych w W chocku.

Kazimierz Winiarczyk UMiG w W chocku analizuje mo liwo ci pozyskania rodków zewn trznych na 
przeprowadzanie termoizolacji budynków u yteczno ci publicznej.

4 Wyst pi  do konserwatora zabytków w celu zaj cia przez niego stanowiska 
w sprawie przeprowadzenia termoizolacji budynku Zespo u Placówek 

wiatowych. 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie wys any do adresata. 

5 Wyst pi  do Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Ostrowcu 
wi tokrzyskim o odmulenie i oczyszczenie koryta rzeki Kamiennej od jazu 

na zbiorniku wodnym w W chocku w kierunku ulicy B onie. 

Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie wys any do adresata. 

6 Uruchomi  nieczynn  przepompownie cieków na ulicy Krzemienica w 
chocku. 

Tadeusz Mazurkiewicz Odb  si  rozmowy z PWiK w Starachowicach na temat mo liwo ci uruchomienia 
nieczynnej przepompowni. 

7 Wykona  projekt techniczny o wietlenia ulicznego przy drodze na osiedle w 
miejscowo ci Rataje od nr 111 do 116 oraz realizacj  w/w projektu. 

Zofia Miernik Zadanie inwestycyjne nieuj te w bud ecie na 2016 rok. 

8 Wykona  projekt techniczny na budow  drogi asfaltowej w kierunku Lipia 
od drogi powiatowej oraz realizacj  w/w projektu. 

Zofia Miernik Zadanie inwestycyjne nieuj te w bud ecie na 2016 rok. 

9 Zwróci  si  do firmy zajmuj cej si  od nie aniem dróg gminnych o 
od nie anie w pierwszej kolejno ci dróg przy których zlokalizowanego s  
budynki u yteczno ci publicznej (np.. szko a przy ul. Szkolnej w 
Parszowie). 

Miros aw Ja wiec Firma zajmuj ca si  od nie aniem dróg gminnych zosta a "uczulona" aby w pierwszej 
kolejno ci nale ycie od nie  ulice przy których znajduj  si  instytucje u yteczno ci 
publicznej. Zgodnie ze standardami utrzymania dróg na terenie gminy, drogi s  
utrzymywane w formule przejezdno ci nie za  czarnej nawierzchni. 

10 Zg osi  firmie zajmuj cej si  konserwacj  o wietlenia ulicznego awari  
lampy o nr 2 na ulicy Radomskiej w W chocku. 

Pawe  Opozda Usterka zostanie zg oszona firmie zajmuj cej si  konserwacj  o wietlenia ulicznego. 

11 Naprawi  zapadaj cy si  chodnik przy skrzy owaniu ulicy Szerokiej i 
Radomskiej.  

Pawe  Opozda Wniosek zostanie przekazany do realizacji podinspektorowi ds. Obs ugi Rady 
Miejskiej oraz pracownikom interwencyjnym.

12 Zamontowa arówki lub wymieni  lampy o wietlenia ulicznego na terenie 
Wielkiej Wsi (tj. na czniku vis-à-vis  placu po by ej stra nicy).

Sylwester Rudzki Wniosek zostanie przekazany do realizacji firmie zajmuj cej si  konserwacj  
wietlenia ulicznego. W roku 2016 zostanie przekazana z bud etu gminy dodatkowa 

pula rodków finansowych na zakup nowych opraw o wietlenia ulicznego oraz ich 
monta . 

Za cznik nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wnioski, 
zapytania i odpowiedzi z one na sesji Nr XV/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.  



13 Zamontowa  znak przej cie dla pieszych na wje dzie w ulic  
Wielkowiejsk .

Sylwester Rudzki Realizacja wniosku zostanie zlecona pracownikom interwencyjnym oraz 
pracownikowi odpowiedzialnemu za drogownictwo. Realizacja wniosku I kwarta  br. 

14 Zakupi  i zamontowa  tabliczk  z nazw  ulicy Skalista od strony p. 
Balceraka

Zygmunt Ferka Wniosek zostanie przekazany do realizacji podinspektorowi ds. Obs ugi Rady 
Miejskiej oraz pracownikom interwencyjnym.

15 Zamontowa  monitoring przy tzw. bramce na ulicy Ko cielnej Ryszard Rogala Wniosek uznaje si  za zasadny. Zakup i monta  monitoringu przewidziany jest do 
realizacji w ramach prac zwi zanych z Rewitalizacj  W chocka - Etap II.

16 Zakupi  i zamontowa  wiaty przystankowe przy DK 42 (m.in. na ulicy 
Staszica).

Grzegorz Retkowski W bud ecie na rok 2016 przewidziano zakup wiat przystankowych za kwot  oko o 10 
tys. z . Radni zostan  poproszeni o wskazanie lokalizacji przy których maj  zosta  
zamontowane nowe 2-3 wiaty przystankowe. 

17 Wyst pi  do GDDKiA w Kielcach o lokalizacj  przy DK42 wiat 
przystankowych i wydanie zgody na zaj cie pasa drogowego pod ich 
usytuowanie. 

Grzegorz Retkowski Wniosek zostanie wys any do adresata. 

18 Przekr ci  lamp  lub zamontowa  lamp  o ni szej mocy na skrzy owaniu 
ulic Ogrodowej i Wielkowiejskiej. 

Adrian Malinowski Wniosek zostanie przekazany firmie zajmuj cej si  konserwacj  o wietlenia ulicznego.

19 Wymieni  baner promocyjny, który jest zamontowany na posesji p. Perchel 
oraz odmalowa  elewacj .

Adrian Malinowski Trwaj  rozmowy z w cicielk  dzia ki na której jest zamontowany baner promocyjny. 
Po wst pnych rozmowach w ciciel oczekuje od gminy p acenia czynszu za 
umiejscowienie banneru. Baner zostanie odnowiony lub zdemontowany. 
Odmalowanie elewacji tj. ciany jest spraw  w ciciela. 

20 Zakupi  i zamontowa  znak drogowy zakaz zatrzymywania i postoju przy 
wje dzie na parking obok MGOK-u. 

Adrian Malinowski Wniosek b dzie analizowany. 

21

Wyst pi  do Dyrektora MGOK-u o opracowanie planu organizacji pracy w 
wietlicy oraz przewidywan  obsad  kadrow  oraz merytoryczny plan pracy 

w poszczególnych miesi cach 2016 roku. 

Adrian Malinowski w 
imieniu Zdzis awa 

Przygoda 

Wniosek zostanie przekazany do udzielania odpowiedzi Dyrektorowi MGOK w 
chocku. 


