
L.p. TRESC WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Umy  lampy nad zalewem w W chocku Kazimierz Winiarczyk Firma zajmuj ca si  konserwacj  o wietlenia ulicznego umyje lampy przed 

rozpocz ciem okresu turystycznego. 
2 Zagospodarowa  teren po wyci tym drzewie na ul. Ko cielnej. Kazimierz Winiarczyk W miejsce wyci tego drzewa przewidziano nasadzenie nowego drzewa. 
3 Zamówi  i zakupi  metalowe ciany boczne na przystanki autobusowe Kazimierz Winiarczyk W okresie wiosennym zostan  zakupione i zamontowane ciany boczne na 

przystankach autobusowych. 
4 Udzieli  informacji na temat poprawy stanu estetycznego cis ego otoczenia 

Pa acu Schonberga w W chocku. 
Kazimierz Winiarczyk ciciel obiektu w okresie wiosenno-letnim poczyni pewne prace 

porz dkowe w otoczeniu zabytkowego pa acu (podcinka drzew, poprawa 
stanu jako ci ogrodzenia). W d ugofalowych planach zamierza przy udziale 
rodków zewn trznych otworzy  w pa acu muzeum. 

5 Zakupi  i zamontowa  ograniczniki przy starym parkingu zlokalizowanym 
przy SP w Parszowie

Miros aw Ja wiec Elementy blokuj ce zostan  zakupione i zamontowane. 

6 Wyrówna  ubytki w poboczu i drodze na ulicy Szkolnej w Parszowie z 
uwzgl dnie  otoczenia nowego parkingu przy SP w Parszowie.  

Miros aw Ja wiec Remonty cz stkowe dróg asfaltowych oraz poboczy zostan  wykonane w I 
pó roczu br. 

7 Zakupi  i ustawi  przy sklepie spo ywczym p. Paj ka znak drogowy zakaz 
postoju na ulicy Ko cielnej w W chocku 

Sylwester Rudzki Wniosek wydaje si  bezzasadny. Zostanie wymieniony (uszczegó owiony) 
znak drogowy zakaz postoju dla samochodów innych ni  autobus, który 
zlokalizowany jest przy ZPO w W chocku. 

8 Odkrzaczy  park w W chocku Sylwester Rudzki  Prace piel gnacyjne przy parku w W chocku zostan  wykonane w okresie 
wiosennym. 

9 Zakupi  i zamontowa  kwietniki na lampach o wietlenia ulicznego na ulicy 
Ko cielnej w W chocku

Sylwester Rudzki Szacunkowy koszt realizacji wniosku zostanie przedstawiony radnemu za 
oko o miesi c. 

10 Zakupi  i zamontowa  dwa lustra drogowego na przysió ku Betlejem w 
Wielkiej Wsi. 

Edward Lipiec Wniosek zostanie przekazany do analizy i realizacji pracownikowi referatu 
budownictwa odpowiedzialnemu za drogi. 

11 Wymieni  pop kane metalowe elementy w korytkach odwadniaj cych na 
terenie Marcinkowa Górnego

Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do analizy i realizacji pracownikowi referatu 
budownictwa odpowiedzialnemu za drogi. 

12 Uj  w bie cym remoncie dróg gruntowych oraz asfaltowych napraw  
nawierzchni dróg na ulicy Nadrzeczna, Hutnicza i Krzemienica. 

Robert Janus Wniosek zostanie przekazany do analizy i realizacji pracownikowi referatu 
budownictwa odpowiedzialnemu za drogi. 

13 Udzieli  informacji na temat uzyskiwania pozwolenia na budow  drogi na 
ulicy Nadrzecznej. 

Robert Janus W bie cym roku budowa drogi zostanie zg oszona do Starostwa 
Powiatowego o wydanie zezwolenia na budow  drogi w  2017 roku. W 
projekcie budowy drogi naniesiono problematyczne mijanki na ko cu drogi 
, które nie wymagaj  przeprowadzenia uzgodnie  z PKP. 

14 Naprawi  przepust odprowadzaj cy wod  przy drodze gminnej w pobli u 
posesji nr 40. 

Zofia Miernik W najbli szym czasie zostanie przeprowadzony remont przepustu.

15 Oczy ci  rów odwadniaj cy przy drodze gminnej od nr 40 w kierunku nr 46. Zofia Miernik Odmulenie rowu odwadniaj cego zostanie wykonane w najbli szym 
czasie.

Za cznik nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wnioski, zapytania i odpowiedzi na nie z one na sesji Nr XVII/2016 z dnia 30 marca 2016 r.  



16 Udzieli  informacji na jakim etapie s  uzgodnienia dot. zaj cia pasa 
drogowego DK42 przy ulicy Staszica w Parszowie pod lokalizacj  
przystanka autobusowego. 

Grzegorz Retkowski UMiG w W chocku nie wyst powa  do GDDKiA Oddzia  w Kielcach o 
wydanie pozwolenia na zaj cia pasa drogowego pod lokalizacj  przystanka 
autobusowego na ulicy Staszica poniewa  taki obiekt nie zosta  jeszcze 
zakupiony. 

17 Udzieli  informacji czy planowane jest przez dyrektora SZOZ w W chocku 
uruchomienie jednodniowego w tygodniu dy uru popo udniowego lekarza 
pierwszego kontaktu w O rodku Zdrowia w Parszowie. 

Grzegorz Retkowski Odpowied  radnemu zostanie udzielona po uzyskaniu odpowiedzi od 
dyrektora jednostki. 

18 Naprawi  przepust na cieku wodnym na ulicy Tysi clecia w W chocku Tadeusz Mazurkiewicz UMIG w W chocku wyst pi o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na 
przesuni cie mostka na dzia ki b ce w asno ci  Gminy W chock. 

19 Wyst pi  do PKP o udro nienie cieku wodnego na ulicy Tysi clecia. Tadeusz Mazurkiewicz UMiG w W chocku wyst pi do PKP o oczyszczenie cieku wodnego 
przep ywaj cego przez ich dzia ki. 

20 Wyrówna  ubytki w doje dzie do ulicy Sosnowej w W chocku Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie przekazany do analizy i realizacji pracownikowi referatu 
budownictwa odpowiedzialnemu za drogi. 

21 Zamontowa  lamp  o wietlenia ulicznego przy ulicy Skalistej (za p. Celarym) Zygmunt Ferka Wniosek zostanie przekazany do analizy i realizacji pracownikowi referatu 
budownictwa odpowiedzialnemu za o wietlenie uliczne. 


