
L.p. TRE  WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Zamontowa  lampy LED na s upie nr 4/5 przy posesji nr 57 w miejscowo ci 

Rataje 
Zofia Miernik Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikowi merytorycznemu. 

Dowieszenie lampy b dzie mo liwe dopiero po podpisaniu umowy z PGE 
na dzier aw  s upów energetycznych

2 Zamontowa  tabliczk  informacyjn  dotycz  bezpiecznego u ytkowania 
si owni zewn trznej przy WDK w Wielkiej Wsi 

Zdzis aw Przygoda Zostanie zlecone wykonanie przedmiotowej tablicy z instrukcj  
ytkowania urz dze  

3 Oznakowa  znakami ograniczenia pr dko ci lub sygnalizacji wietlnej 
wjazd i wyjazd  na ul. Starachowickiej (obok marketu "Lewiatan")

Ryszard Rogala 
Wniosek zostanie przes any do GDDKiA Oddzia  w Kielcach 

4 Zrewidowa  przepust studzienki kanalizacyjnej przed SZOZ w W chocku Ryszard Rogala Problem niedro nej studzienki kanalizacyjnej zbieraj cej deszczówk  
zostanie rozwi zany przy okazji remontu SZOZ-u w W chocku

5 Powiesi  naprawion  lamp  o wietlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w 
chocku

Ryszard Rogala Lampa o wietlenia ulicznego wróci a z naprawy. Zostanie zlecone firmie 
zajmuj cej si  konserwacj  o wietlenia ulicznego zamontowanie 
brakuj cej oprawy

6 Podj  starania w wi tokrzyskim Zarz dzie Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach za po rednictwem Marsza ka Województwa wi tokrzyskiego o 
uj cie w aktualnie opracowanym projekcie dokumentacji technicznej 
Pó nocnej Obwodnicy Starachowic, chodnika na ulicy Starachowickiej od 
sk adu budowlanego „Lebud” do granic m. Starachowice

Kazimierz Winiarczyk Zostan  podj te dzia ania w tym temacie. Uszczegó owianie odpowiedzi w 
punkcie 17 (str. 13) protoko u z sesji. 

7 Powiesi  lampy o wietlenia ulicznego na wyremontowanych s upach 
energetycznych przy ulicy Wygoda 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie przekazany do realizacji pracownikowi merytorycznemu.

8 Wyst pi  do GDDKiA Oddzia  w Kielcach o wspólne wykonanie chodnika 
dla pieszych od stacji benzynowej na ulicy Starachowickiej do sk adu 
budowlanego "Lebud" zlokalizowanego przy tej samej ulicy

Kazimierz Winiarczyk Wystosowano pismo w tej sprawie do GDDKiA Oddzia  w Kielcach. 
Wst pnie ustalono, e w przypadku partycypacji kosztów w budowie 
chodnika przy DK42 wymagane jest uzyskanie zgód ze strony 
ministerialnej. Trwa wymiana korespondencji mi dzy samorz dem a 
GDDKiA. 

9 Przedstawi  informacj  o kosztach jakie poniós  bud et gminy i SZOZ w 
zwi zku z opracowywaniem dokumentacji na remont budynku O rodka 
Zdrowia w W chocku 

Robert Janus Odpowied  na zapytanie zostanie udzielona wnioskodawcy na pi mie

10 Udzieli  informacji jakie inwestycje w 2018 r. zaplanowane s  wspólnie do 
realizacji z Powiatem Starachowickim

Robert Janus                        
Kazimierz Winiarczyk 

Opracowanie dokumentacji na budow  chodnika od W chocka do granic z 
so ectwem Rataje. Uszczegó owianie odpowiedzi w punkcie 17 (str. 13) 
protoko u z sesji. 

11 Zakupi  i zamontowa  wiat  przystankow  na Ma ym W glowie (w 
kierunku Starachowic)

Edward Lipiec W bud ecie na 2018 r. zaplanowano zakup wiaty przystankowej. Mo liwa 
realizacja wniosku w br. 

Za cznik nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wnioski, zapytania i odpowiedzi na z one na sesji Nr XXXVI/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.  


