
L.p. TRESC WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Wyrówna  pobocze na ulicy Weso a Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek przekazany zostanie do rozpoznania pracownikowi referatu 

budownictwa.  
2 Naprawi  i wyd  przepust odprowadzaj cy wod  na ulicy Spornej Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek przekazany zostanie do rozpoznania pracownikowi referatu 

budownictwa.  
3 Zakupi  i zamontowa  w szaletach miejskich tabliczk  informacyjn  z 

informacj  o dniach i godzinach otwarcia tego obiektu
Kazimierz Winiarczyk Zostan  wydane odpowiednie dyspozycje pracownikom interwencyjnym.

4 Odnowi  napis na cokole pomnika so tysa Kazimierz Winiarczyk Zostan  wydane odpowiednie dyspozycje pracownikom interwencyjnym.

5 Wyst pi  do GDDKiA Oddzia  w Kielcach o dokonanie napraw chodników 
wzd  DK42 ze szczególnym uwzgl dnieniem chodników przy ulicy 
Starachowickiej 

Kazimierz Winiarczyk Pismo w tej sprawie zostanie wys ane do adresata. 

6 Zniwelowa  teren na dzia ce gminnej na ulicy B onie Kazimierz Winiarczyk Niwelacja terenu zostanie wykonana do ko ca br. 
7 Przebudowa  (obni  wysoko ) próg zwalniaj cy na ulicy Dolnej w 

Parszowie
Miros aw Ja wiec Próg zwalniaj cy spe nia standardy drogowe wzgl dem wysoko ci. Miejsce 

gdzie jest zlokalizowany jest odpowiednio oznakowane znakami 
drogowymi. 

8 Wyst pi  do prywatnych przewo ników o uruchomienie po czenia busów z 
Osiedla Pó noc po zawieszonej linii nr "4"

Pawe  Opozda  podj te rozmowy z prywatnymi przewo nikami w celu przekonania 
ich do uruchomienia dogodnego i ekonomicznego po czenia 
komunikacyjnego cz cego Osiedle Pó noc ze Starachowicami. 

9 Wymieni  nie wiec  si  lamp  na czniku drogi powiatowej Wielka 
Wie  przez wie  i DK42

Sylwester Rudzki Wyst piono do Zak adu Energetycznego o zgod  na wymian  oprawy 
wietlenia ulicznego na nie wiec cym si  s upie. 

10 Wyst pi  do ZDP w Starachowicach o zamontowanie znaku A-17 "uwaga 
dzieci" oraz "wyjazd stra y" przy WDK w Marcinkowie

Andrzej Cioroch Pismo w tej sprawie zostanie wys ane do adresata. 

11 Wyznaczy  miejsce parkingowe dla niepe nosprawnych na parkingu przed 
cmentarzem w W chocku 

Robert Janus Wniosek przekazany zostanie do rozpoznania pracownikowi referatu 
budownictwa. 

12 Zakupi  i zamontowa  barierki na schodach prowadz cych na cmentarz w 
chocku

Robert Janus Zakup i monta  barierek na schodach prowadz cych na cmentarz w 
chocku zostanie wykonany mi dzy listopadem a grudniem br. 

13 Zadba  o estetyk  cmentarza ydowskiego na ulicy Krzemienica Robert Janus Zostan  wydane odpowiednie dyspozycje pracownikom interwencyjnym. 

14 Zg osi  awari  lamp na ulicy Staszica przy nr domów: 1 i 74 Grzegorz Retkowski Awaria zostanie zg oszona firmie zajmuj cej si  konserwacj  o wietlenia 
ulicznego. 

15 Naprawi  uszkodzony p ot (p. Szumielewicz) przy ulicy Staszica. Szkody 
zosta y poczynione w wyniku robót inwestycyjnych zleconych przez gmin . 

Grzegorz Retkowski Wniosek przekazany zostanie do rozpoznania pracownikowi referatu 
budownictwa.  

16 Wyst pi  do GDDKiA Oddzia  w Kielcach o oczyszczenie z chwastów 
chodników dla pieszych przy ulicy Staszica i Z otoglin w Parszowie 

Artur Bzdr ga Pismo w tej sprawie zostanie wys ane do adresata.
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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. 


