
L.p. TRESC WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Udzieli  informacji, czy na budow  drogi na ulicy Nadrzeczna jest 

zgromadzona pe na dokumentacja na pozyskanie rodków zewn trznych na 
jej wybudowanie z programu przebudowy dróg lokalnych tzw. 
"schetynówek" 

Tadeusz Mazurkiewicz Po otrzymaniu ZRIDU na budow  drogi, samorz d b dzie mia  pe  
dokumentacj  na rozpocz cie inwestycji oraz mo liwo  pozyskania 
rodków zewn trznych na jej budow .

2 Zamontowa  lamp  o wietlenia ulicznego na ulicy Górnej w W chocku 
(przy posesji p. Szczepa czyka) 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przekazany do analizy i ewentualnej realizacji 
pracownikowi referatu budownictwa

3 Rozwi za  problem niewydolnego systemu ogrzewania w ZPO w W chocku Kazimierz Winiarczyk W br. planowane jest z enie wniosku o pozyskanie rodków 
zewn trznych na wykonanie termoizolacji ZPO w W chocku, 
przeprowadzenie wymiany sieci centralnego ogrzewania (nowy piec 
kondensacyjny +grzejniki). 

4 Zatrudni  lekarza pierwszego kontaktu do O rodka Zdrowia w Parszowie Miros aw Ja wiec Prowadzone s  rozmowy z lekarzami w celu ich zatrudnienia do placówki 
w Parszowie. Tymczasowo w o rodku zdrowia w Parszowie b  
oddelegowani lekarze pracuj cy w W chocku. W przypadku 
zainteresowania radnych mo liwe jest zorganizowanie spotkania z 
dyrektorem placówki w celu omówienia problemów kadrowych i 
ewentualnych planów ich rozwi zania. 

5 Naprawi  lub wymieni  drzwi i zamki w nich w budynku O rodka Zdrowia 
w Parszowie

Miros aw Ja wiec Wniosek zostanie przekazany do realizacji dyrektorowi placówki

6 Oznaczy  wjazd na ulic  Sandomiersk  od strony ul. Starachowickiej Ryszard Rogala Wniosek zostanie przekazany do analizy i ewentualnej realizacji 
pracownikowi referatu budownictwa

7 Wymieni arówki na  nie wiec cych si  s upach (zg aszanych za okres 2 
miesi cy ul. Sandomierska, Langiewicza, Dolna). Zamontowa  lamp  

wietlenia ulicznego na ulicy Sandomierskiej przy wje dzie na ulic  
Starachowick . 

Ryszard Rogala Wniosek zostanie przekazany do analizy i ewentualnej realizacji 
pracownikowi referatu budownictwa

8 Udzieli  informacji na jakim etapie jest otrzymywanie pozwolenia na 
budow  drogi na ulicy Nadrzecznej

Robert Janus Gmina W chock otrzyma a ZRID na rozpocz cie inwestycji, ale jeszcze 
jest to decyzja nieprawomocna, W roku 2018 planowane jest rozpocz cie 
budowy drogi. 

9 Udzieli  informacji czy w br. roku planowane jest utwardzenie za pomoc  
masy bitumicznej dróg gruntowych na m.in. ulicy Kr ta, Krzemienica, Polna

Robert Janus W bud ecie na 2017 r. zarezerwowano kwot  ponad 400 tys. z  na 
prowadzenie remontów dróg. Utwardzenie mas  bitumiczn  dróg 
gruntowych b dzie realizowane wy cznie w przypadku gdy b  
uzyskanie pozwolenia na realizacj  inwestycji, ewentualne zgody 

cicieli na zaj cie ich cz ci dzia ek pod prowadzenie takich remontów 
oraz je li b  pozwala  na to rodki finansowe bud etu gminy. Drogi 
gruntowe b  utrzymywane i remontowane wg ogólnie przyj tych 
standardów. 
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10 Podj  rozmowy z w cicielami dzia ek o mo liwo ci wykupu ich pod 
wytyczenie drogi na ulicy Hutniczej 

Robert Janus  Obecnie nie jest planowane wytyczanie i budowa drogi na ulicy Hutniczej 
wobec powy szego nie b  prowadzone rozmowy na ten temat. 

11 Do wietli  przej cie dla pieszych na ulicy Starachowickiej zlokalizowane 
przy skrzy owaniu z ulic  B onie 

Robert Janus Wniosek zostanie przekazany do analizy i ewentualnej realizacji 
pracownikowi referatu budownictwa

12 Dowiesi  oprawy o wietlenia ulicznego na ulicy Rzecznej przy posesji 26 w 
Parszowie 

Grzegorz Retkowski Wniosek zostanie przekazany do analizy i ewentualnej realizacji 
pracownikowi referatu budownictwa

13 Udzieli  informacji, czy GDDKiA zako czy a remont mostu w Parszowie 
je li tak wyst pi  do tego podmiotu o uporz dkowanie terenu po 
przeprowadzonych pracach remontowych

Grzegorz Retkowski UMiG w W chocku skontaktuje si  w tej sprawie z GDDKiA Rejon w 
Starachowicach

14 Rozpocz  z PGE etap uzgodnie  na wykonanie przy czy elektrycznych do 
dzia ki gminnej zlokalizowanej przy SP w Parszowie Grzegorz Retkowski 

UMiG w W chocku analizuje zasadno  realizacji tego zadania uj tego w 
funduszu so eckim. 


