
L.p. TRE  WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Zabezpieczy  p kni cia wierzchniej warstwy asfaltu na drodze gminnej w 

przysió ku Ciecierówka w so ectwie Wielka Wie  
Zdzis aw Przygoda Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikowi referatu 

budownictwa

2 Wyci  krzaki  i drzewa o rednicy poni ej 50 cm rosn ce wzd  drogi 
powiatowej od ulicy Langiewicza do Rataj 

Zofia Miernik ww. prace zostan  zlecone pracownikom interwencyjnym 

3 Wyznaczy  przystanki autobusowe: Wielka Wie  I rejon Wielka Wie  droga 
na Kopalni , W glów skrzy owanie drogi Wymys ów-Rataje i W glów 

tla, cznik DK42 drogowa powiatowa Wielka Wie  przez wie  w okolicy 
dawnej remizy OSP, drodze powiatowej w rejonie posesji 10, 53-62 oraz 
108

Sylwester Rudzki Propozycja ustanowienia dodatkowych przystanków autobusowych 
zostanie przekazana do rozpoznania pracownikowi merytorycznemu celem 
analizy i podj cia stosownych dzia . 

4 Sprawdzi  dro no  przepustu na drodze gminnej w Marcinkowie Górnym Andrzej Cioroch Sprawdzenie dro no ci przepustów zostanie wykonane w ramach prac 
gwarancyjnych 

5 Dostosowa  prac  WDK Marcinków do oczekiwa  m odzie y Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany Dyrektorowi MGOK 

6 Zawiesi  lamp  o wietlenia ulicznego na ul. Nadrzecznej przy posesji p. 
Paciorek 

Robert Janus Do momentu podpisania umowy z PGE nie jest mo liwe dowieszanie 
nowych lamp o wietlenia ulicznego 

7 Odpowiedzie  co dzieje si  ze zdemontowan  lamp  o wietlenia ulicznego 
na ul. Krótkiej w W chocku 

Robert Janus Lampa zosta a zabrana do naprawy w ramach gwarancji 

8 Wyst pi  do TP S.A o wyci cie krzaków rosn cych pod lini  telefoniczn  
na ulicy Nadrzecznej 

Robert Janus Wniosek zostanie przes any do adresata 

9 Uzupe ni  ubytki w drodze gruntowej na ulicy Nadrzeczna i Krzemienica Robert Janus Zostanie zlecone przeprowadzenie równania ww. dróg 

10 Odpowiedzie  na jakim etapie jest opracowywanie dokumentacji na 
wymian  o wietlenia ulicznego na terenie Gminy W chock 

Robert Janus Zosta  og oszony przetarg na przeprowadzenie audytu energetycznego. Jest 
to pierwszy etap opracowywania wniosku na pozyskanie rodków 
zewn trznych na wymian  lamp o wietlenia ulicznego 

11 Odpowiedzie  na jakim etapie jest opracowywanie dokumentacji na 
przebudow  O rodka Zdrowia w W chocku

Robert Janus W wyniku perturbacji zwi zanych z brakiem zgód w cicieli 
siaduj cych dzia ek na przeprowadzenie przebudowy o rodka zdrowia, 

pierwotny projekt przebudowy trafi  do skorygowania. 
12 Zakupi  i zamontowa  wiat  przystankow  na tzw. Ma ym W glowie Edward Lipiec Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 

budownictwa
13 Pokry  blach  lub gontem daszek na altance biesiadnej w miejscowo ci 

Rataje 
Zofia Miernik Wniosek zostanie przekazany do realizacji Dyrektorowi MGOK

14 Przebudowa  drog  na ulicy Spornej Tadeusz Mazurkiewicz Wniosek niemo liwy do realizacji w br. z uwagi m.in. na brak 
zabezpieczonych rodków finansowych na ten cel 

15 Poprosi  urz dników aby parkowali swoje samochody na parkingu przy 
MGOK-u

Sylwester Rudzki Pracownicy zostan  poproszeni o zmian  nawyków parkowania pod 
urz dem lub w jego cis ym otoczeniu
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16 Przeprowadzi  przegl d oraz wymieni  najbardziej awaryjne zegary 
odpowiedzialne za zapalanie o wietlenia ulicznego

Sylwester Rudzki Wymiana zegarów planowana jest przy okazji modernizacji o wietlenia 
ulicznego i jego wymiany na lampy typu LED

17 Uzupe ni  lampy o wietlenia ulicznego na ulicy Wygoda Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przekazany pracownikowi merytorycznemu do 
rozpoznania i podj cia stosownych dzia  

18 Zamontowa awk  z owocami przy pomniku so tysa Kazimierz Winiarczyk Monta  stolika zostanie wykonany do ko ca br. 
19 Opracowa  zbiorczy rozk ad jazdy busów i opublikowa  go na stronie 

internetowej 
Kazimierz Winiarczyk Wniosek niemo liwy do realizacji z uwagi na cz ste zmiany i korekty 

rozk adów jazdy 

20 Wprowadzi  ograniczenie pr dko ci do 30 km/h na ulicy Górnej w 
chocku

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa

21 Dosypa  kruszywa na pobocza przy drodze na ulicy Szkolnej i Dolnej w 
Parszowie 

Miros aw Ja wiec Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa

22 Odtworzy  rów odwadniaj cy na ulicy Dolnej w Parszowie Miros aw Ja wiec Wniosek zostanie przekazany do analizy pracownikom referatu 
budownictwa

23 Poprawi  kraw niki na ulicy Skalistej Zygmunt Ferka Naprawy kraw ników zostan  wykonane w ramach prac gwarancyjnych 

24 Wykona  przej cie z ulicy Torowej do pó nocnej strony zalewu w 
chocku

Zygmunt Ferka Wniosek niemo liwy do realizacji w br. z uwagi m.in. na brak 
zabezpieczonych rodków finansowych na ten cel 


