
L.p. TRESC WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Uzupe ni  ubytki w strukturze drogi gruntowej na ulicy Polnej wraz z 

oczyszczeniem korytek odwadniaj cych 
Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek zostanie zrealizowany przez pracowników interwencyjnych na 

prze omie pa dziernika i listopada br.  
2 Naprawi  nawierzchni  drogi gminnej w m. Rataje uszkodzonej po ostatnich 

opadach deszczu od drogi powiatowej w kierunku posesji nr 53 i Lipia. 
Przeprowadzi  kontrol  stanu technicznego pozosta ych dróg gruntowych 
oraz je wyrówna . 

Zofia Miernik Wyrównanie nierówno ci zostanie wykonane rodkami w asnymi tj. przez 
ci gnik gminny

3 Ujednolici  czas zapalania si  lamp ulicznych wzd  DK42 oraz zapala  
wietlenie uliczne wcze niej ni  do tej pory. 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przekazany pracownikowi referatu budownictwa do 
analizy i mo liwo ci jego wdro enia w ycie

4 Odtworzy  parking samochodowy przy SZOZ w W chocku od strony DK42 Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przekazany do oceny pracownikowi referatu 
budownictwa odpowiedzialnego za sprawy zwi zane z drogownictwem

5 Wyci  krzaki i ga zie przy skrzy owaniu ul. Górnej i Nowowiejskiej Kazimierz Winiarczyk Wyci cie krzaków zostanie zlecone pracownikom interwencyjnym po 
uprzednim sprawdzeniu aktu w asno ci terenu na którym rosn  krzaki

6 Zweryfikowa  czas usuwania awarii o wietlenia ulicznego przez firm  
zajmuj  si  jej konserwacj  

Miros aw Ja wiec Pracownik referatu budownictwa odpowiedzialny za zg aszanie firmie 
zajmuj cej si  konserwacj  o wietlenia ulicznego zosta  zobowi zany do 
zweryfikowania dat zg osze  usterek i terminu w jakim zosta y one 
usuni te przez podmiot odpowiedzialny. Informacja jest w fazie 
opracowywania. 

7 Oznakowa  wjazd na ulic  Sandomiersk  od DK42 Ryszard Rogala Wniosek zostanie przekazany do oceny pracownikowi referatu 
budownictwa odpowiedzialnego za sprawy zwi zane z drogownictwem

8 Dowiesi  lamp  o wietlenia ulicznego na s upie energetycznym 
zlokalizowanym na rogu ulicy Sandomierskiej i Starachowickiej

Ryszard Rogala Wniosek zostanie przekazany pracownikowi referatu budownictwa do 
analizy i mo liwo ci jego realizacji je li pozwol  na to rodki finansowe 
bud etu gminy

9 Wymieni  lampy o wietlenia ulicznego przy posesji p. Danielskiego i 
Bastrzyka 

Ryszard Rogala Wniosek zostanie przekazany pracownikowi referatu budownictwa 
odpowiedzialnego za sprawy zwi zane z o wietleniem ulicznym celem 
analizy  i mo liwo ci jego realizacji. 

10 Dowiesi  lamp  o wietlenia ulicznego na ulicy Skalistej Zygmunt Ferka Wniosek zostanie przekazany pracownikowi referatu budownictwa 
odpowiedzialnego za sprawy zwi zane z o wietleniem ulicznym celem 
analizy  i mo liwo ci jego realizacji.

11 Uzupe ni  ubytki w strukturze drogi gruntowej na ulicy Skalistej Zygmunt Ferka Wyrównanie nierówno ci zostanie wykonane rodkami w asnymi tj. przez 
ci gnik gminny

12 Przedstawi  informacj  na jakim etapie jest otrzymywanie pozwolenia na 
budow  drogi na ulicy Nadrzecznej 

Robert Janus Dokumenty na wydanie pozwolenia na budow  drogi na ulicy Nadrzecznej 
ono w Starostwie Powiatowym. Trwa oczekiwanie na wydanie ZRID-u 

przez ww. organ. 

Za cznik nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wnioski, zapytania i odpowiedzi na  z one na sesji Nr XXIII/2016 z dnia 27 pa dziernika 2016 r.  



13 Przedstawi  informacj  na temat zmian w kursowaniu komunikacji 
publicznej po 1 stycznia 2017 r. 

Robert Janus Od 1 pa dziernika 2016 r. MZK Starachowice zawiesi o kursowanie 
autobusów na linii nr "4" a tak e ograniczy o liczb  kursów na linii nr "A". 
O zmianach w rozk adzie jazdy autobusów zostali poinformowani radni po 
wp yni ciu od MZK Starachowice oficjalnego stanowiska w tej sprawie. 
Od 1 stycznia 2017 r. prawdopodobnie zawieszone b dzie kursowanie linii 
"A". 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. UMiG w W chocku na pocz tku 2017 
roku poda do informacji publicznej wykaz alternatywnych po cze  
komunikacyjnych do Starachowic.

14 Przedstawi  informacj  kiedy nast pi zakup i monta cian bocznych na 
przystanki autobusowe 

Grzegorz Retkowski Podpisano zamówienie na zakup cian bocznych na przystanki. Trwa 
realizacja zamówienia. 

15 Zakupi  mównic  i nowe mikrofony do MGOK w W chocku . Adrian Malinowski Wniosek zostanie przes any do adresata. 

16 Wyst pi  do PWiK w Starachowicach o przeprowadzenie badania ci nienia 
w sieci wodoci gowej na ulicy Ceglanej i Wielkowiejskiej w W chocku 

Adrian Malinowski Wniosek zostanie przes any do adresata. 

17 Zagospodarowa  dzia  gminn  przy ul. B onie (obok posesji p. Opozdy) 
poprzez wyrównanie terenu, postawienie kilku awek parkowych 

Adrian Malinowski Wniosek zostanie przes any do adresata. 

18 Wyst pi  do ZDP w Starachowicach o naprawienie przepustu na ulicy 
skiej przy wje dzie z DK42

Artur Bzdr ga Wniosek zostanie przes any do adresata. 

19 Wyrówna  drog  na ulicy M skiej mi dzy numerami posesji 10 i 13 Artur Bzdr ga Wyrównanie nierówno ci zostanie wykonane rodkami w asnymi tj. przez 
ci gnik gminny


