
L.p. TRESC WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Wyci  krzaki przy ulicy Spornej oraz na cieku wodnym przy ulicy 

Tysi clecia 
Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie zrealizowany przez pracowników interwencyjnych. 

2 Uzupe ni  ubytki w drodze na ulicy Tysi clecia Tadeusz Mazurkiewicz Ubytki zostan  uzupe nione przy okazji prowadzenia napraw dróg 
asfaltowych 

3 Wykona  przegl d chodnika dla pieszych przy ulicy Starachowickiej (od 
skrzy owania z ulica Sandomiersk  w kierunku stacji benzynowej) 
odchwa ci  go oraz naprawi  zapadni cia kostek brukowych. Wyci  
odrosty na drzewach i krzakach przy chodniku od Placu mjr Ponurego w 
kierunku p. Wi nios na ulicy Starachowickiej 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przekazany do GDDKiA Oddzia  w Kielcach 

4 Zakupi  i zamontowa  szyld z godzinami i dniami otwarcia Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów na ulicy B onie w W chocku. 

Kazimierz Winiarczyk Szyld zostanie zakupiony i zamontowany po wykonaniu napraw 
ogrodzenia. 

5 Wyci  uschni te drzewo zlokalizowane przy korcie tenisowym w 
chocku 

Kazimierz Winiarczyk Wyci cie drzewa zostanie zlecone pracownikom referatu budownictwa. 

6 Zagospodarowa  placyk po usuni tym drzewie przed pomnikiem wojny 
polsko-bolszewickiej 

Kazimierz Winiarczyk Na wspomnianym terenie zostanie nasadzone nowe drzewo. 

7 Wyrówna  ubytki w poboczach na ulicy Szkolnej Miros aw Ja wiec  Wniosek zostanie przekazany do wykonania pracownikom interwencyjnym 

8 Naprawi  tablice og oszeniow  przy budynku o rodka zdrowia w Parszowie Miros aw Ja wiec Wniosek zostanie przekazany do wykonania pracownikom interwencyjnym 

9 Zakupi  i zamontowa  wiaty przystankowe na zatoczkach autobusowych na 
terenie W glowa i Wielkiej Wsi przy DK42

Edward Lipiec Propozycje zakupu i lokalizacji nowych wiat przystankowych zostan  
przedstawione radnym do analizy na kolejnych posiedzeniach komisji w 
miesi cu sierpniu i wrze niu. 

10 Udzieli  informacji jak zostanie rozwi zany problem braku dojazdu do drogi 
p. Zwoli skiego 

Pawe  Opozda Zostanie wykonany dojazd do posesji p. Zwoli skiego. 

11 Wyd  w okresie letnim czas palenia si  lamp o wietlenia ulicznego Przemys aw Krzewicki Wniosek b dzie realizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. 
12 Wyst pi  do ZDP o przeprojektowanie oznakowania poziomego na Placu 

mjr Ponurego 
Przemys aw Krzewicki Wniosek bezzasadny. Uznaje si  za zasadne namalowanie linii poziomej 

dla samochodów wyje dzaj cych z ulicy Ko cielnej na Plac mjr Ponurego 
obok skrzy owania dróg. 

13 Usun  wystaj cy pniak na drodze przy skrzy owaniu ul. Partyzantów i 
Nadrzecznej. 

Robert Janus Wniosek zostanie przekazany do wykonania pracownikom interwencyjnym 

14 Naprawi  lamp  o wietlenia ulicznego przy s upie nr 8 na ulicy Nadrzecznej Robert Janus  Zg oszenie o awarii zostanie przekazane firmie zajmuj cej si  konserwacj  
wietlenia ulicznego. 

15 Rozpocz  rozmowy z PKP w kwestii wytyczenie drogi na ulicy Hutniczej Robert Janus Wniosek b dzie poddany analizie pracownikom referatu budownictwa. 

16 Wyrówna  ubytki i zapadliska w drodze na ulicy Nadrzecznej Robert Janus Ubytki zostan  uzupe nione przy okazji prowadzenia napraw dróg 
asfaltowych 

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



17 Wykosi  traw  i chwasty na cmentarzu ydowskim przy ulicy Krzemienica Robert Janus Wniosek zostanie przekazany do wykonania pracownikom interwencyjnym 

18 Udzieli  informacji na temat prac zwi zanych z opracowywaniem 
dokumentacji na budow  drogi na ulicy Nadrzecznej 

Robert Janus Trwa uzgadnianie tzw. mijanek na ko cu ulicy Nadrzecznej 

19 Zagospodarowa  dzia  gminn  przy rzeczce Lipianka pod miejsce 
postojowe dla kilku samochodów osobowych 

Adrian Malinowski Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom referatu 
budownictwa.  

20 Zamontowa  dodatkowe kosze na mieci po po udniowej stronie zalewu w 
chocku 

Przemys aw Krzewicki Wniosek na chwil  obecn  uznaje si  na bezzasadny. 

21 Oznakowa  dwa miejsca parkingowe dla osób niepe nosprawnych na 
parkingu nad zalewem w W chocku 

Robert Janus Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikom referatu 
budownictwa.  

22 Wyst pi  do Orange Polska o podci cie ga zi przy linii telefonicznej na 
ulicy Nadrzecznej oraz jednoczesnym podci gni ciem zwisaj cych kabli 
telefonicznych 

Robert Janus Wniosek zostanie przekazany do adresata. 

23 Udzieli  informacji na temat planów wakacyjnych i oferty na wakacje dla 
dzieci i m odzie y z terenu gminy przygotowanych przez jednostki kultury 

Robert Janus Oferta na wakacje przygotowana przez jednostki kultury zostanie 
opublikowana na stronie www.wachock.pl oraz stronach w asnych 
jednostek. 

24 Udzieli  informacji który z so tysów z terenu gminy zosta  uhonorowany 
nagrod  rzeczow  na niedawno zako czonym Turnieju So tysów 

Robert Janus W 2016 roku aden z so tysów z terenu Gminy W chock nie zosta  
nagrodzony nagrod  rzeczow  ani wyró niony poniewa aden z radnych 
nie wyst pi  z inicjatyw  o nagrodzenie którego  z so tysów. 

25 Udzieli  informacji dot. cznych kosztów budowy budynku WDK w 
Wielkiej Wsi , roszcze  podwykonawców oraz dostarczenia przed 
nadzoruj cego budow  budynku rejestru budowy obiektu. 

Robert Janus Szczegó owa informacja w z zapisie z protoko u z sesji z dnia 29.06.2016 
r.

26 Wyst pi  do GDDKiA Oddzia  w Kielcach o napraw  chodnika przy ulicy 
Staszica w Parszowie  

Grzegorz Retkowski Wniosek zostanie przekazany do adresata. 

27 Wyst pi  do wykonuj cego prace zwi zane z budow  przepompowni na 
ulicy Staszica o naprawienie przez niego uszkodzonej tablicy og oszeniowej. 

Grzegorz Retkowski Uwaga zostanie zg oszona wykonawcy o usuni cie dokonanych zniszcze

28 Zg osi  do ZDP w Starachowicach potrzeb  wykonania remontu przepustu 
na ulicy M skiej w Parszowie z okre leniem przez ZDP terminu 
wykonania remontu. 

Grzegorz Retkowski Wniosek zostanie przekazany do adresata. 

29 Wyst pi  do ZDP w Starachowicach o wyrównanie poboczy przy drogach 
powiatowych na terenie Parszowa 

Grzegorz Retkowski Wniosek zostanie przekazany do adresata. 

30 Zniwelowa  garb na asfalcie na drodze przy ulicy Cmentarnej w Parszowie 
z jednoczesnym poprawieniem poboczy przy ww. drodze. 

Grzegorz Retkowski Wniosek zostanie zrealizowany. 

31 Umocni  rów odwadniaj cy przy drodze gminnej obok posesji nr 88b Zofia Miernik Wniosek zostanie zrealizowany. 
32 Wyst pi  do ZDP w Starachowicach o wyci cie drzewa rosn cego w rowie 

odwadniaj cym przy drodze powiatowej Rataje - Starachowice
Zofia Miernik Wniosek zostanie przekazany do adresata. 

33 Naprawi  tablice og oszeniow  przy budynku o rodka zdrowia w Parszowie Miros aw Ja wiec Wniosek zostanie przekazany do wykonania pracownikom interwencyjnym 



34 Poruszy  problem na Wojewódzkim Centrum Zarz dzania Kryzysowego o 
braku mo liwo ci zg aszania awarii energetycznych pod numer alarmowy 
991 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek wydaje si  by  bezzasadny 

35 Udzieli  informacji na jakim etapie jest przygotowywanie prac pod k tem 
przeprowadzenia remontu drogi na ulicy Górnej 

Kazimierz Winiarczyk W obecnej chwili nie planuje si  przeprowadzania remontu drogi na ulicy 
Górnej. Budowa drogi na wspomnianej ulicy b dzie mo liwa po uzyskaniu 
od Lasów Pa stwowych tytu u w asno ci dla Gminy W chock do dwóch 
dzia ek po których przebiega droga. 

36 Udzieli  informacji na temat przyj tego przez Rad  Powiatu planu 
zrównowa onego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 
Starachowickiego 

Kazimierz Winiarczyk Rada Powiatu uchwali a plan zrównowa anego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Powiatu Starachowickiego. Szczegó owe zapisy 
przyj tego planu zostan  przekazane radnym po ich udost pnieniu przez 
Starostwo Powiatowe. 

37 Zamontowa  dwie nowe oprawy o wietlenia ulicznego przy ul. 
Sandomierskiej (przy posesji p. Kucy) oraz przy posesji p. Danielskiego 

Ryszard Rogala Zg oszenie o awarii zostanie przekazane firmie zajmuj cej si  konserwacj  
wietlenia ulicznego. Monta  dodatkowej lampy o wietlenia ulicznego 

zostanie wykonany po zabezpieczeniu odpowiednich rodków finansowych 
w bud ecie gminy. 

38 Wyremontowa  mostek przy tzw. róde ku Zelmona w W chocku Ryszard Rogala Remont zostanie wykonany po zabezpieczeniu odpowiednich rodków 
finansowych w bud ecie gminy. 

39 Uprz tn  ga zie przy posesji p. Stodulskiego na ulicy Radomskiej El bieta B ach Wniosek zostanie przekazany do wykonania pracownikom interwencyjnym 

40 Wykona  podci cia krzewów i drzew przy posesjach przylegaj cych do 
chodników przy ul. Radomskiej 

El bieta B ach Wniosek zostanie przekazany do wykonania pracownikom interwencyjnym 

41 Po zako czeniu akcji koszenia traw na poboczach posprz ta  pozosta ci 
traw na poboczach i chodnikach 

El bieta B ach Wniosek zostanie przekazany do wykonania pracownikom interwencyjnym 


