
L.p. TRE  WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Uzupe ni  ubytki w drodze gruntowej prowadz cej na piaskownie w 

Marcinkowie 
Andrzej Cioroch Ubytki w drodze zostan  uzupe nione w ramach bie cych napraw dróg 

gruntowych które zaplanowano wykona  na prze omie kwietnia i maja br. 
2 Udzieli  informacji kiedy zostan  ponownie postawione tablice og osze  na 

ulicy Nadrzecznej i skrzy owaniu Partyzantów i Nadrzecznej w W chocku 
Robert Janus UMiG w W chocku nie planuje ponownego postawienia we wskazanych 

lokalizacjach odnowionych lub nowych tablic og oszeniowych. 

3 Naprawi  poszycie dachowe na altance ogrodowej przy WDK w Ratajach Zofia Miernik Realizacja wniosku zostanie wykonana przez pracowników 
interwencyjnych

4 Wymieni  lub odmalowa  baner reklamowy umiejscowiony przy posesji p. 
Perchel 

Kazimierz Winiarczyk Planowana jest wymiana baneru na nowy lub jego zdemontowanie.  

5 Zamontowa  stolik eliwny przy pomniku so tysa Kazimierz Winiarczyk Stolik zosta  zdemontowany w ubieg ym roku, obecnie oczekuje na 
napraw  w ramach gwarancji producenckiej. 

6 Umy  i odnowi  przystanki wzd  DK42 Kazimierz Winiarczyk Realizacja wniosku zostanie wykonana przez pracowników 
interwencyjnych

7 Wykona  przecisk pod drog  gminn  na Wymys owie (w okolicy WDK 
Wielka Wie ) 

Sylwester Rudzki Wykonanie przecisku pod drog  zostanie wykonane w ramach prac 
zwi zanych z umocnieniem rowu odwadniaj cego na W glowie. 

8 Oczy ci  korytka odwadniaj ce wzd  drogi powiatowej Wielka Wie  
przez wie  

Sylwester Rudzki Wniosek zostanie przes any do ZDP w Starachowicach

9 Dosypa  kruszywa na parking przy SP Wielka Wie  Sylwester Rudzki Ubytki w poboczu zostan  uzupe nione w ramach bie cych napraw dróg 
gruntowych które zaplanowano wykona  na prze omie kwietnia i maja br. 

10 Zamontowa  progi zwalniaj ce na ulicy Szkolnej w pobli u ko cio a oraz 
postawi  znaki ostrzegawcze 

Miros aw Ja wiec Wniosek zostanie poddany analizie przez inspektora ds. drogownictwa

11 Dosypa  kruszywa na poboczu ulicy Szkolnej Miros aw Ja wiec Ubytki w poboczu zostan  uzupe nione w ramach bie cych napraw dróg 
gruntowych które zaplanowano wykona  na prze omie kwietnia i maja br. 

12 Zamontowa  lamp  o wietlenia ulicznego na skrzy owaniu ulicy 
Kamieniczki i Staszica 

Miros aw Ja wiec Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikowi merytorycznemu 
UMiG w W chocku

13 Zamontowa  daszek na tablicy og osze  na ulicy Dolnej Miros aw Ja wiec Realizacja wniosku zostanie wykonana przez pracowników 
interwencyjnych

14 Uzupe ni  ubytki na parkingu przed O rodkiem Zdrowia w W chocku Przemys aw Krzewicki Wniosek zostanie przekazany do dora nej realizacji przez dyrektora 
placówki. Kompleksowy remont parkingu zostanie wykonany przy okazji 
prac remontowych w O rodku Zdrowia w W chocku, które zaplanowane 

 w br. 
15 Przekszta ci  drog  na ulicy B onie w drog  jednokierunkow  dla pojazdów 

a dwukierunkow  dla pieszych 
Przemys aw Krzewicki Wniosek zostanie poddany analizie przez inspektora ds. drogownictwa
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16 Udzieli  informacji dlaczego so tysi i przewodnicz cy zarz dów osiedli nie 
otrzymuj  kompletu materia ów sesyjnych

Przemys aw Krzewicki Paragraf 17 Statutu Miasta i Gminy W chock mówi o obowi zku  
zawiadamiania o sesji nie za  o dostarczaniu kompletu materia ów osobom 
zapraszanym nieuprawnionym do brania udzia u w g osowaniu. So tysi i 
Przewodnicz cy Zarz dów otrzymuj  zawiadomienie o sesji, zaproszenia 
na komisje merytoryczne oraz materia y zwi zane z danym so ectwem. 
Komplety materia ów s  dostarczane na skrzynki emaliowe so tysów i 
przewodnicz cych. 

17 Wyst pi  z pismem do PKP w Skar ysku Kamiennej o uporz dkowanie 
terenów przy nastawni na ulicy Torowej w W chocku

Tadeusz Mazurkiewicz Pismo w tej sprawie zostanie wys ane do adresata 


