
L.p. TRESC WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Wyrówna  pobocze na ulicy Weso a Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek b dzie realizowany je li pozwol  na to rodki finansowe.  
2 Wypracowa  koncepcj  zasad utrzymania w nale ytym stanie i czysto ci 

chodników na terenie gminy
Kazimierz Winiarczyk by interwencyjne w miar  mo liwo ci kadrowych porz dkuj  i 

oczyszczaj  chodniki z chwastów i piachu. Utrzymanie chodników  le y w 
gestii mieszka ców  

3 Wyremontowa  przystanki autobusowe Kazimierz Winiarczyk W bud ecie gminy na br. zaplanowano zakup nowych dwóch wiat 
przystankowych, które b  usytuowane przy DK42 (Wielka Wie  oraz 
Parszów). W przypadku gdyby po zakupach tych wiat by y jeszcze pewne 
rodki finansowe b dzie rozwa ane ewentualne cz ciowe 

odremontowanie przystanków autobusowych. 
4 Odnowi  lub wymieni  baner reklamowy zlokalizowany na jednej z posesji 

na Placu mjr Ponurego. W przypadku braku porozumienia z w cicielem 
posesji na której si  on znajduje pomalowa  go na bia o. 

Kazimierz Winiarczyk Informacja o mo liwo ci rozwi zania problemu szpec cego banneru 
reklamowego zostanie przedstawiona za miesi c po odbyciu spotkania z 

cicielem posesji na której on si  znajduje. 
5 Udzieli  informacji jakie konsekwencje dla mieszka ców gminy b dzie 

mia a podj ta przez Rad  Powiatu uchwa a o przyj ciu Planu zrówa onego 
rozwoju transportu publicznego

Kazimierz Winiarczyk Od 1 pa dziernika 2016 r. MZK Starachowice zawiesza kursowanie 
autobusów na linii nr "4" a tak e ogranicza liczb  kursów na linii nr "A". 
O zmianach w rozk adzie jazdy autobusów zostan  poinformowani radni 
po wp yni ciu od MZK Starachowice oficjalnego stanowiska w tej 
sprawie. Ponadto zmiany w transporcie publicznym zgodnie z ustaw  maj  
wej  w ycie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Najistotniejsze zmiany jakie 

 dotyczy  mieszka ców gminy to takie, e zgodnie z prawem 
wszystkie zni ki b  honorowane przez przewo ników na trasach 
wojewódzkich, które nie b  przebiega  równolegle do istniej cych linii 
kolejowych czyli reasumuj c mieszkaniec W chocka jad cy do Kielc przez 
Suchedniów nie b dzie móg  si  ubiega  o zni  na bilet na tej trasie ale 
jad c z Kielc przez Bodzentyn do Starachowic ten sam mieszkaniec b dzie 
mia  prawo skorzysta  z ustawowych zni ek na autobus. Zni ki na bilety 

 równie  honorowane na trasach obs ugiwanych przez MZK. Zmiany 
w prawie nie b  dotyczy  busów. 

6 Wyrówna  pobocza za pomoc  destruktu lub du ej rednicy t ucznia na 
drogach o du ym k cie nachylenia. 

Miros aw Ja wiec  Wniosek b dzie realizowany je li pozwol  na to rodki finansowe. 
Dora nie dosypanie kruszywa jest planowane na ulicy Szkolnej w 
Parszowie gdzie ubytki w poboczach s  najwi ksze.   

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

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

Edward Lipiec W bud ecie gminy na br. zaplanowano zakup nowych dwóch wiat 
przystankowych, które b  usytuowane przy DK42 (Wielka Wie  oraz 
Parszów). 
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9 Udzieli  informacji na jakim etapie jest budowa drogi na ulicy S onecznej Pawe  Opozda Rozpocz cie inwestycji drogowej w chwili obecnej nie jst mo liwe 
poniewa  5 w cicieli dzia ek nie wyra a zgody na cz ciowe 
przeprowadzenie inwestycji w granicach swoich dzia ek. 

10 Wyremontowa  dwie zniszczone awki nad zalewem w W chocku Przemys aw Krzewicki Wniosek realizowany jest przez pracowników interwencyjnych. 
11 Rozwa  mo liwo  przeprowadzenia kompleksowego oprysku 

herbicydami chodników dla pieszych na terenie gminy.
Przemys aw Krzewicki Oprysk chodników herbicydami jest przeprowadzany cz ciowo z uwagi 

m.in. na protesty mieszka ców. Przeprowadzenie kilku kompleksowych 
oprysków chodników na terenie ca ej gminy kosztowa by kilka tysi cy 

otych. 
12 Udzieli  informacji na jakim etapie jest uzyskiwanie pozwolenia na budow  

drogi na ulicy Nadrzecznej
Robert Janus 2 wrze nia br. zostanie przes ana dokumentacja na drog  do Starostwa 

Powiatowego w Starachowicach o wydanie ZRiD n a rozpocz cie 
inwestycji. W 2017 r. planowane jest rozpocz cie inwestycji drogowej. 

13 Wyremontowa  tablic  og oszeniow  na skrzy owaniu ulicy Radomskiej i 
Torowej

Robert Janus  Wniosek realizowany jest przez pracowników interwencyjnych. 

14 Wyst pi  do w cicieli prywatnych dzia ek na Wielkiej Wsi przy przysió ku 
Kopalnia o wyci cie wysokich traw na swoich dzia kach 

Sylwester Rudzki Zgodnie z ustaw  o utrzymaniu porz dku samorz d nie ma instrumentu 
prawnego nakazuj cego w cicielowi konkretnej dzia ki m.in. na 
utrzymanie trawy na odpowiedniej wysoko ci. Urz d mo e wyst pi  do  

cicielem z pro  lub apelem o odpowiednie utrzymanie posesji i 
dzia ek. 

15 Udro ni , uregulowa  dolny bieg cieku wodnego na ulicy Powsta ców z 
równoczesnym jego odchwaszczeniem i popraw  mostków na nim m.in.. 
Przy posesji p. Ku agi 

Sylwester Rudzki Uregulowanie cieku wodnego nie mo e si  odby  bez podwy szenia 
wysoko ci mostków. Mostki te s  w asno ci  w cicieli posesji do których 
one prowadz . Wobec powy szego remonty mostków le  w gestii 

cicieli. 

16 Zakupi  mobilne kamery i zamontowa  je na przystankach autobusowych Sylwester Rudzki Jest to wydatek bie cy z uwagi na dbanie o dobre wska niki bud etowe. 
Gmina ogranicza wydatkowanie rodków finansowych na wydatki bie ce. 
Wniosek b dzie analizowany pod k tem pó niejszej realizacji. 

17 Zakupi  i zamontowa  w szaletach miejskich tabliczk  informacyjn  z 
informacj  o dniach i godzinach otwarcia tego obiektu

Sylwester Rudzki Wniosek zostanie przekazany do wykonania pracownikom interwencyjnym 

18 Zmieni  tabliczki z nazwami wietlic wiejskich i dostawa  ich nazewnictwo 
do nazw u ywanych w statucie MGOK

Sylwester Rudzki Wniosek zostanie przekazany Dyrektorowi MGOK w W chocku

19 Zakupi  i zamontowa  wiat  przystankow  w Marcinkowie pod lasem Andrzej Cioroch W bud ecie gminy na br. zaplanowano zakup nowych dwóch wiat 
przystankowych, które b  usytuowane przy DK42 (Wielka Wie  oraz 
Parszów). 

20 Pod  gumy pod blachami na podje dzie do SZOZ w W chocku Ryszard Rogala Wniosek zrealizowany zosta  przez pracowników interwencyjnych oko o 2 
tygodni temu. 

21 Opracowa  regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych (zabroni  jazdy 
konnej, skuterów po tych terenach)

Adrian Malinowski Opracowaniem regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych zostanie 
zaproponowane Komisji Statutowej. 



22 Obj  mobilnym monitoringiem dzia ki za Gór w. Rocha, które staj  si  
miejscami powstawania nielegalnych wysypisk mieci. 

Adrian Malinowski Jest to wydatek bie cy z uwagi na dbanie o dobre wska niki bud etowe. 
Gmina ogranicza wydatkowanie rodków finansowych na wydatki bie ce. 
Wniosek b dzie analizowany pod k tem pó niejszej realizacji. 

23 Wyasygnowa  w bud ecie gminy rodki finansowe na wykonanie  remontu 
elewacji budynku ZPO w W chocku

Adrian Malinowski W przypadku korzystnie rozstrzygni tych przetargowych na inne zadania 
inwestycyjne istnieje mo liwo  zaproponowania Radzie Miejskiej 
przesuni cia zaoszcz dzonych rodków na wnioskowany cel. 


