
L.p. TRE  WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Usun  drzewa zalegaj ce na drodze gminnej z Rataj w kierunku W chocka 

(w wóz- brzózki). 
Zofia Miernik Wywrócone drzewa, blokuj ce przej cie przez w wóz zostan  usuni te 

przez s by gminne.
2 Wymieni  lampy na s upie nr 2 przy Sabatówce Sylwester Rudzki Wniosek zosta  przekazany do pracownika merytorycznego zajmuj cego 

si  sprawami zwi zanymi z usuwaniem awarii o wietlenia ulicznego. 

3 Uzupe ni  ubytki na parkingu przy SP Wielka Wie  Sylwester Rudzki Wniosek b dzie poddany rozwa eniu przy okazji konstruowaniu bud etu 
gminy na 2018 r. 

4 Wyst pi  do Policji o kontrole pr dko ci pojazdów przy przej ciu dla 
pieszych w pobli u SP Wielka Wie  

Sylwester Rudzki Wniosek zosta  przekazany do KPP w Starachowicach oraz do Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach

5 Wykona  przegl d zegarów o wietleniowych Sylwester Rudzki Wniosek zosta  przekazany do pracownika merytorycznego zajmuj cego 
si  sprawami zwi zanymi z usuwaniem awarii o wietlenia ulicznego. 

6 Wyst pi  do GDDKiA o wyci cie 4 topoli w Wielkiej Wsi przed 
przystankiem na wysoko ci przysió ka Ciecierówka 

Sylwester Rudzki Drzewa rosn  na dzia ce stanowi cej w asno  osób fizycznych. W 
zwi zku z powy szym nale y zwróci  si  do w cicieli dzia ki.

7 Udost pni  informacj  publiczn  dot. dokumentacji w sprawie 
post powania na zadanie dowóz uczniów do szkó  na terenie Miasta i 
Gminy W chock w 2017 r. (zapytanie ofertowe wraz z potwierdzon  dat  
og oszenia, formularz ofertowy, z one oferty, protokó  wyboru 
najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
z potwierdzona dat  og oszenia, umowa) 

Robert Janus Odpowied  na wniosek o udostepnienie informacji publicznej zosta  
przekazany wnioskodawcy w ustawowym terminie. 

8 Zamontowa  2 lampy o wietlenia ulicznego przy wje dzie w ulic  Krótk  
oraz nad przystankiem autobusowym na ulicy Starachowickiej naprzeciwko  
Hali Sportowej 

Ryszard Rogala Wniosek zosta  przekazany do pracownika merytorycznego zajmuj cego 
si  sprawami zwi zanymi z usuwaniem awarii o wietlenia ulicznego. 

9 Oczy ci  ga zie drzew pod lamp  o wietleniow  ulicy Dolnej naprzeciwko 
posesji p. Czajów 

Ryszard Rogala Wniosek zosta  przekazany do pracownika merytorycznego zajmuj cego 
si  sprawami zwi zanymi z usuwaniem awarii o wietlenia ulicznego. 

10 Zamontowa  lamp  o wietlenia ulicznego na ostatnim s upie energetycznym 
na ulicy Sandomierskiej przy posesji p. Kucy

Ryszard Rogala Wniosek zosta  przekazany do pracownika merytorycznego zajmuj cego 
si  sprawami zwi zanymi z usuwaniem awarii o wietlenia ulicznego. 

11 Oznakowa  tzw. "sier antami" wjazd w ulic  Sandomiersk  od ulicy 
Starachowickiej (Przedmie cie)

Ryszard Rogala Wniosek zosta  przekazany do analizy i wykonania pracownikom referatu 
budownictwa. Wniosek w trakcie realizacji. 

12 Wyja ni  dlaczego tak d ugo trwa o wysy anie wniosku do PKP o wyci cie 
krzaków rosn cych pod lini  telefoniczn  na ulicy Nadrzecznej w 

chocku 

Robert Janus Pismo w tej sprawie zosta o wys ane pod koniec miesi ca wrze nia br. z 
uwagi na w tpliw  szans , e zakres prac wskazywanych w pi mie wykona 
PKP. UMiG w W chocku zaproponowa  aby prace te wykonali pracownicy 
interwencyjni zatrudnienie przez tut. urz d po zako czeniu prac pilnych 
(koszenie traw, remonty dróg, prace zwi zane ze wi tami). W przypadku 
otrzymania zgody na wycink  krzaków na terenach kolejowych niezb dne 
prace porz dkowe zostan  wykonane niezw ocznie. 

Za cznik nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wnioski, zapytania i odpowiedzi na z one na sesji Nr XXXV/2017 z dnia 27 pa dziernika 2017 r.  



13 Zakupi  i zamontowa  wiat  przystankow  pod lasem w Marcinkowie 
Dolnym 

Andrzej Cioroch Zakup wiaty przystankowej jest analizowany pod k tem mo liwo ci 
finansowych bud etu Gminy W chock

14 Zakupi  i zamontowa  wiaty przystankowe przy DK42 na tzw. "Ma ym 
glowie" 

Edward Lipiec Zakup wiaty przystankowej jest analizowany pod k tem mo liwo ci 
finansowych bud etu Gminy W chock

15 Rozwa  przebudow  napowietrznej linii energetycznej na ulicy 
Nadrzecznej 

Tadeusz Mazurkiewicz Pracownicy referatu budownictwa wystosuj  pisma do zak adu 
energetycznego o przebudow  linii napowietrznej na ulicy Nadrzecznej w 

chocku. 
16 Zorganizowa   spotkanie z mieszka cami ulicy Weso ej i Spornej w kwestii 

remontów ww. ulic
Tadeusz Mazurkiewicz 

Zostanie zorganizowane spotkanie z mieszka cami
17 Poprawi  lub zamontowa  nowe znaki drogowe na ulicy Szkolnej w 

Parszowie 
Grzegorz Retkowski W roku 2018 planowany jest zakup nowych znaków drogowych i wymian  

starych znaków na ulicy Szkolnej w Parszowie. 
18 Zabezpieczy rodki finansowe na niezb dny remont azienek szkolnych w 

Szkole Podstawowej w Parszowie 
Grzegorz Retkowski Wniosek b dzie poddany rozwa eniu przy okazji konstruowaniu bud etu 

gminy na 2018 r. 
19 Wyci  krzaki przy wyje dzie z ulicy Górnej w W chocku na drog  

powiatow  na Ratajach 
Kazimierz Winiarczyk ulicy Górn  w kierunku drogi powiatowej (Nowowiejska - Rataje). Dalsze 

poprawienie widoczno ci na wyje dzie z ulicy Górnej wymaga wycinki 
kilku drzew które rosn  na dzia kach Lasów Pa stwowych.   

20 Wyd  o 2 tygodnie funkcjonowanie PSZOK w W chocku Kazimierz Winiarczyk Od 1 listopada PSZOK w W chocku b dzie otwarty wy cznie na zasadzie 
telefonicznego umówienia si  pracownikami UMiG w W chocku. 
Informacja ta zosta a przekazana do mieszka ców poprzez og oszenie na 
stronie www.wachock.pl, poprzez system powiadamiania sms. Wzmianki o 
zmianie otwarcia PSZOK pojawi y si  na amach prasy lokalnej m.in w 
Tygodniku Starachowickim. 

21 Do wietli  poprzez zamontowanie dodatkowej lampy o wietlenia ulicznego 
przystanek autobusowy na ulicy Starachowickiej naprzeciwko Hali 
Gimnastycznej 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zosta  przekazany do pracownika merytorycznego zajmuj cego 
si  sprawami zwi zanymi z usuwaniem awarii o wietlenia ulicznego. 


