
L.p. TRE  WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
1 Usun  pojemnik na u ywan  odzie , który znajduje si  przy wej ciu do WDK w Marcinkowie Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do rozpoznania pracownikom referatu budownistwa. 

2 Usun  ga zie po wycince drzew znajduj ce si  na terenie WDK w Marcinkowie Andrzej Cioroch Wniosek zostanie zrealizowany przez pracowników interwencyjnych. 

3 Naprawi  lub wymieni  na nowy monitoring przy WDK w Marcinkowie Andrzej Cioroch Wniosek zostanie przekazany do Dyrektora MGOK w Wachocku. 

4 Usun  awari  lamp o wietleniowych na terenie Marcinkowa Górnego Andrzej Cioroch Awarie o wietlenia ulicznego zostan  przekazane do usuni cia firmie zajmuj cej si  konserwacj  
wietlenia ulicznego. 

5 Wyja ni  rozbie no ci w kwotach w zadaniu niewygasaj cym dot. opracowania dokumentacji na 
budow  o wietlenia ulicznego mi dzy Marcinkowem Dolnym i Górnym 

Andrzej Cioroch Odpowied  w protokole z sesji

6 Wyja ni  dlaczego nie udzielono odpowiedzi pisemnej na zapytanie ile kosztowa  obud et gminy 
opracowanie dokumentacji dot. remontu budynku SZOZ w W chocku (wraz z pochodnymi)

Robert Janus Odpowiedzi nie udzielono poniewa  wniosek ten nie zosta  z ony w punkcie wnioski i zapytania. 

7 Udzieli  informacj  jaki jest stan realizacji funduszu so eckiego Robert Janus Wi kszo  zada  zaplanowanych w ramach funduszu so eckiego zaplanowanych do realizacji w roku 
2017 zosta o wykonanych, wykonanie przy cza wodno-kanalizacyjnego do dzia ki w Parszowie 
zostanie wykonane w 2018 r. podobnie jak opracowanie dokumentacji o wietleniowej na czniku w 
Marcinkowie. 

8 Udzieli  informacji ile kosztowa y wyjazdy firmy zajmuj cej si  od nie aniem dróg gminnych za 
udra nianie dróg podczas ostatniego incydentu zimowego 

Robert Janus Koszty: oko o 5124 z  w listopadzie , oko o 11.000 z  w grudniu 2017 r.  

9 Nanie  na ulotce informacyjnej dot. terminów odbioru mieci od której godziny b dzie trwa  odbiór 
mieci. Informacj  tak  te  zamiesi  na stronie internetowej oraz wys  za pomoc  sms

Kazimierz Winiarczyk Wniosek b dzie realizowany przy pomocy Systemu Powiadamiania SMS 

10 Naprawi  zdemolowany przystanek autobusowy na ulicy Starachowickiej. Udzieli  informacji czy akt 
wandalizmu zosta  zg oszony na policj

Kazimierz Winiarczyk Wniosek b dzie rozwa any pod k tem jego realizacji. Akt wandalizmu zostanie zg oszony do KPP 
Starachowice

11 Zawiesi  naprawion  lamp  o wietlenia ulicznego na skrzy owaniu ulicy Krótkiej i Starachowickiej Kazimierz Winiarczyk, Ryszard Rogala Wniosek zostanie przekazany do realizacji firmie zajmuj cej si  konserwacj  o wietlenia ulicznego

12 Utwardzi cznik mi dzy Wielk  Wsi  (od Sabatówki) do ulicy Wielkowiejskiej Ryszard Rogala Wniosek niemo liwy do realizacji. Tzw. " cznik" znajduje si  na dzia kach prywatnych

13 Ustali  przyczyny pojawiania si  zacieków na panelach sufitowych na sali g ównej WDK w Wielkiej 
Wsi oraz rozwi za  ten problem

Zdzis aw Przygoda Wniosek zostanie przekazany pracownikom referatu budownictwa.

14 Wprowadzi  ograniczenie pr dko ci do 30 km/h i tona u na ulicy Górnej w W chocku Kazimierz Winiarczyk Wniosek b dzie realizowany wiosn  2018 r. 

Za cznik nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Wnioski, zapytania i odpowiedzi na z one na sesji Nr XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  


