
L.p. TRE  WNIOSKU ZG ASZAJ CY TRE  ODPOWIEDZI
12 1 Udzieli  informacji czy planowane jest wybudowanie nowego o wietlenia 

ulicznego wzd  nowo wybudowanej drogi na ulicy Nadrzecznej 
Robert Janus Otrzymano zgod  na budow  linii o wietlenia ulicznego na tej ulicy z dwóch 

transformatorów. Z ulicy Partyzantów oraz ul. Kolejowej. Zadanie inwestycyjne 
na kolejne lata 

2 Udzieli  informacji kiedy b  realizowane zaleg e inwestycje zaplanowane do 
wykonania w ramach fundusz so eckiego 

Robert Janus Wszystkie zadania planowane do realizacji w ramach funduszu so eckiego b  
zrealizowane tylko w przypadku gdy na to pozwol rodki finansowe 
zabezpieczone na ten cel w samym funduszu so eckim 

3 Udzieli  informacji kiedy nast pi og aszanie przetargu na odbiór mieci od 
mieszka ców Gminy W chock. Czy dokonano analizy, prognoz kosztów 
funkcjonowania systemu

Robert Janus Przetarg na odbiór mieci b dzie og oszony w przeci gu kilku najbli szych 
tygodni. Stawki op at za odbiór mieci b  znane po rozstrzygni ciu przetargu 

4 Udzieli  informacji czy rowy odwadniaj ce oraz kraw dzie drogi na ulicy 
Nadrzecznej b  zabezpieczone 

Robert Janus Zadanie inwestycyjne na kolejne lata. G boko  rowów zgodnie z normami nie 
wymaga umocnienia. 

5 Udzieli  informacji jak strona gminna zamierza rozwi za  problem z dojazdem do 
firmy zlokalizowanej przy ulicy Nadrzecznej 

Robert Janus  Temat problemu miejsc parkingowych przy zak adzie prywatnym jest znany. W 
przysz ci mo liwe b dzie zamontowanie w rowach odwadniaj cych 
przepustów i mostków drogowych

6 Zakupi  i zamontowa  wiat  przystankow  na tzw. Ma ym W glowie Edward Lipiec Realizacja wniosku w pa dzierniku br. 
7 Zabezpieczy  barierkami ochronnymi rów odwadniaj cy przy ulicy Nadrzecznej Tadeusz Mazurkiewicz Zadanie inwestycyjne na kolejne lata. 

8 Wyst pi  do PKP z pro  o wykonanie na przeje dzie kolejowym na ulicy 
Partyzantów sygnalizacji wietlno-akustycznej 

Tadeusz Mazurkiewicz UMiG w W chocku wyst pi do PKP z pro  o wykonanie takiej sygnalizacji na 
przeje dzie kolejowym 

9 Oczy ci  rowy odwadniaj ce zlokalizowane na dzia kach gminnych przy ulicy 
Starachowickiej oraz Partyzantów 

Kazimierz Winiarczyk Wniosek zostanie zrealizowany przez pracowników interwencyjnych 

10 Zorganizowa  spotkanie mieszka ców z przedstawicielami Ministerstwa 
rodowiska w sprawie wdro enia w ycie programu rz dowego "Czyste 

Powietrze" 

Kazimierz Winiarczyk 11 pa dziernika 2018 r. odb dzie si  takie spotkanie

11 Wyst pi  do GDDKiA o uzupe nienie ubytków w zjazdach z DK42 do przysió ka 
Ciecierówka na Wielkiej Wsi po obu stronach drogi krajowej 

Zdzis aw Przygoda Wniosek zostanie przes any do GDDKiA. 

12 Zakupi  i zamontowa  wiat  przystankow  na ulicy Staszica w Parszowie Miros aw Ja wiec w imieniu 
Grzegorza Retkowskiego  

Realizacja wniosku w pa dzierniku br. 

13 Usun  awari  o wietlenia ulicznego na ulicy Staszica w kierunku Skar yska 
Kamiennej 

Miros aw Ja wiec w imieniu 
Grzegorza Retkowskiego  

Sprawa lamp o wietlenia ulicznego jest znana. Dora nie b  zlecane wy cznie 
wymiany arówek bez adnego dowieszanie dodatkowych opraw lamp 

wietlenia ulicznego. W 2019 r. rozpocznie si  kompleksowa wymiana lamp na 
energooszcz dne lampy typu LED

14 Odwodni  fragment ulicy Rzecznej w Parszowie poprzez monta  studzienki 
odwadniaj cej przy posesji p. Sztandera 

Miros aw Ja wiec w imieniu 
Grzegorza Retkowskiego  

Sprawa jest znana pracownikom UMiG w W chocku. 

15 Wybudowa  fragment chodnika przy ulicy Szkolnej w Parszowie Miros aw Ja wiec Wniosek b dzie rozpatrywany w przypadku posiadania w bud ecie 
odpowiednich rodków bud etowych 

16 Podsypa  pobocza  przy ko cówce ulicy Szkolnej w Parszowie oraz rozpocz  
prace porz dkowe przy ulicy Cmentarnej w Parszowie 

Miros aw Ja wiec Wniosek zostanie zrealizowany przez pracowników interwencyjnych 

Za cznik nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wnioski, zapytania z one na sesji Nr XLVI/2018 z dnia 28 wrze nia 2018  r.  


