
L.p. TRE  WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Wymieni  na lepszy rejestrator video przy WDK w Marcinkowie Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do realizacji dyrektorowi MGOK w 

chocku 
2 Na terenie WDK w Marcinkowie umie ci  tabliczki informuj ce o 

prowadzeniu monitoringu 
Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do realizacji dyrektorowi MGOK w 

chocku 

3 Usun  usterki techniczne na drodze w Marcinkowie Górnym (posesje m.in. 
125, 102)

Andrzej Cioroch Usterki zostan  usuni te w ramach prac gwarancyjnych

4 Zakupi  i zamontowa  na ulicy Nadrzecznej (asfaltowej odnodze tej e 
drogi) znak drogowy D4a

Robert Janus Wniosek b dzie analizowany

5 Zamontowa  tablic  og oszeniow  przy skrzy owaniu drogi Partyzantów i 
Nadrzecznej w W chocku 

Robert Janus Wniosek nie b dzie realizowany. Mieszka cy ulicy Partyzantów, Hutniczej 
i Krzemienicy mog  korzysta  z tablic og oszeniowych na tzw. 
Przedmie ciu oraz na skrzy owaniu ul. Dworcowej i Kolejowej. 

6 Udzieli  informacji kto wydaje decyzje administracyjne dot. przebudowy 
gazoci gu w W chocku 

Robert Janus Decyzje administracyjne wydawane s  przez Starostwo Powiatowe

7 Udzieli  informacji o jak  kwot  dotacji wyst pi o MZK Starachowice na 
rzecz utrzymania kursów linii A. 

Robert Janus Informacja o kwocie ewentualnej dotacji do utrzymania rentowno ci kursu 
zosta a dostarczona radnym za po rednictwem Biura Rady Miejskiej w 

chocku
8 Wprowadzi  do bud etu gminy dodatkowe zadanie inwestycyjne dot. 

opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi na ulicy Hutniczej 
Robert Janus Wniosek inwestycyjny nie uj ty w bud ecie gminy na br. budowa drogi nie 

jest planowana do realizacji do momentu wyw aszczenia terenów pod 
budow  drogi od PKP oraz do czasu a  mieszka cy nie pod cz  si  do 
sieci wodno-kanalizacyjnej

9 Udzieli  informacji kto odpowiada za utrzymanie czysto ci na dzia ce nr 
1339/2 w W chocku 

Robert Janus Dzia ka jest w asno ci  Skarbu Pa stwa i administrowana jest przez 
Starostwo Powiatowe. 

10 Udzieli  informacji kiedy zaplanowany jest remont dróg na ulicy 
Tychowskiej, Skalistej i Spornej

Robert Janus Remonty dróg gruntowych odby y si  wiosn  br. 

11 Udzieli  informacji na temat stanu jako ci wody w uj ciu na Wielkiej Wsi Robert Janus Uj cie wody w Wielkiej Wsi zosta a zanieczyszczone w zwi zku z 
prowadzonymi pracami konserwacyjnymi. Obecnie profilaktycznie PWiK 
w Starachowicach prowadzi akcj  chlorowania wody z tego uj cia wody. 

12 Udzieli  informacji w UMiG w W chocku czy funkcjonuje ju  
elektroniczny obieg dokumentów

Robert Janus Elektroniczny Obieg Dokumentów jest w trakcie wdra ania w ycie

13 Udzieli  informacji o szacunkowych kosztach remontu o rodka zdrowia w 
chocku 

Robert Janus W bud ecie gminy zabezpieczono na ten cel 900 tys. z . (450 tys. z  w roku 
2017 i 450 tys. z  w roku 2018 r.) Szacunkowa warto  dofinansowania w 
przypadku jej otrzymania ze róde  zewn trznych to oko o 1,5 mln. z  

14 Udzieli  informacji kto z przedstawicieli UMiG w W chocku uczestniczy  
w obje dzie dróg powiatowych na terenie Gminy W chock, który odby  si  
22 maja br. 

Robert Janus Nikt z przedstawicieli UMiG w W chocku nie uczestniczy  w przegl dzie 
dróg powiatowych 
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15 Wprowadzi  do porz dku obrad kolejnej sesji punkt "Informacja o 
zabezpieczeniu opieki zdrowotnej z zakresu kardiologii dla mieszka ców 
powiatu starachowickiego"

Robert Janus Zostanie wys ane pismo do Starostwa Powiatowego o przygotowanie 
przedmiotowego materia u na zadane pytanie. 

16 Przeprowadzi  remont bie cy dróg asfaltowych z dora nym ataniem dziur 
na terenie Wielkiej Wsi i W glowa

Edward Lipiec Remonty dora ne zostan  wykonane na prze omie I i II pó rocza 2017 r. 

17 Zakupi  i zamontowa  przystanek autobusowy przy tzw. ma ym W glowie Edward Lipiec Wniosek b dzie analizowany

18 Postawi  now  tablice og oszeniow  przy skrzy owaniu Wielkiej Wsi i 
glowa 

Edward Lipiec Na chwile obecn  tablica og oszeniowa zosta a wyremontowana przez 
so tysa so ectwa Wielka Wie  

19 Wyst pi  do w cicieli tzw. pustostanów przy ulicy Kolejowej o ich 
uporz dkowanie 

Kazimierz Winiarczyk UMiG w W chocku podejmowa  rozmowy ze spadkobiercami tych posesji. 
Efekt rozmów okaza  si  minimalny. B  ponowione rozmowy w tym 
temacie. 

20 Udzieli  informacji kiedy nast pi remont ulicy Górnej w W chocku Kazimierz Winiarczyk Remont drogi zostanie wykonany w II pó roczu br. 
21 Rozpropagowa  na terenie gminy informacj  o zaplanowanym przegl dzie 

kabaretów który odb dzie si  na terenie Gminy W chock 
Kazimierz Winiarczyk Wniosek zrealizowany. W obecnej chwili pracownicy MGOK rozwieszaj  

na terenie gminy afisze reklamowe
22 Oczy ci  kratki odwadniaj ce przy drodze powiatowej Wielka Wie  przez 

wie  
Sylwester Rudzki Wniosek zostanie przekazany do realizacji ZDP w Starachowicach

23 Zamontowa  lampy o wietlenia ulicznego na czniku drogi DK42 i Wielka 
Wie  przez wie  naprzeciwko nieistniej cej remizy OSP 

Sylwester Rudzki Wniosek w trakcie realizacji

24 Uzupe ni  kruszywem parking przy SP Wielka Wie  oraz uzupe ni  ubytki 
w drodze asfaltowej biegn cej obok szko y

Sylwester Rudzki Wniosek b dzie analizowany

25 Dosypa  kruszywa na pobocza przy drodze na ulicy Szkolnej i Cmentarnej 
w Parszowie 

Miros aw Ja wiec Wniosek b dzie analizowany

26 Odtworzy  rów odwadniaj cy na ulicy Dolnej w Parszowie Miros aw Ja wiec Wniosek b dzie analizowany
27 Udzieli  informacji kiedy zaplanowane jest koszenie traw Miros aw Ja wiec Koszenia traw zaplanowane s  w miesi cu czerwcu br. 
28 Przyst pi  do uzupe niania ubytków w drogach asfaltowych na terenie 

Parszowa (m.in. Dolna) 
Miros aw Ja wiec Remonty dora ne zostan  wykonane na prze omie I i II pó rocza 2017 r. 

29 Udzieli  informacji co ma zrobi  mieszkaniec na którego dzia ce znajduj  
si  nielegalnie podrzucone mieci, za  sprawca tego czynu zosta  wykryty. 
Policja uznaje spraw  za przedawnion  

Ryszard Rogala Odpowied  na pytanie w zapisie w protokole - udzielaj cy odpowiedzi 
przedstawiciel KPP w Starachowicach

30 Zakupi  i zamontowa  s upki nawigacyjne na wjazd z DK42 w ulic  
Sandomiersk  (Przedmie cie) 

Ryszard Rogala Wniosek b dzie analizowany

31 Zamontowa  lamp  pod wietlaj  pod pomnikiem mjr Ponurego w 
chocku 

Ryszard Rogala Wniosek b dzie analizowany

32 Zamontowa  daszek ochronny nad ród em Zelmona przy ulicy 
Wielkowiejskiej 

Ryszard Rogala Trwaj  rozmowy z mieszka cami dot. zamontowania takiego daszku nad 
róde kiem

33 Udzieli  informacji na temat znikni cia lampy o wietlenia ulicznego przy 
skrzy owaniu Starachowickiej i Krótkiej 

Ryszard Rogala Lampa o wietlenia ulicznego zosta a zdemontowana przez firm  
odpowiedzialn  zajmuj  si  konserwacj  o wietlenia ulicznego i 
przekazana do napraw. 

34 Utwardzi  wjazd pod WDK w Ratajach Zofia Miernik Wniosek b dzie analizowany
35 Pokry  daszek na altance przy WDK w Ratajach Zofia Miernik Wniosek b dzie analizowany



36 Udzieli  informacji kiedy rozpocznie si  budowa chodnika na Ratajach 
wzd  drogi powiatowej 

Zofia Miernik Pierwszy etap budowy chodnika zaplanowany jest do realizacji w II 
pó roczu 2017 r. 


