
Informacja 

z realizacji interpelacji i wniosków

 zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie

w dniu 02.10.2017 r., 20.10.2017 r. i 30.10.2017 r.

Na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu  02.10.2017 r., 20.10.2017 r. i 30.10.2017 r.

zgłoszono 4 interpelacje i 2 wnioski.

Interpelacje i wnioski zostały przekazane do właściwych Wydziałów celem ich realizacji

i tak:

• do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska skierowano  3 interpelacje

i 1 wniosek;

• do Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego przekazano 1 interpelację i 1 wniosek.

Z ogólnej liczby 4 zgłoszonych interp  elacji:

• 1 interpelacja została załatwiona według kompetencji, a dotyczyła ona:

- lokalizacji i wykonania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Kolejowa –

Zielona  Dolina  w  Staszowie  (skierowano  pismo  w  tej  sprawie  do  Świętokrzyskiego

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach celem zbadania jego zasadności).

• 3 interpelacje są w trakcie realizacji, a dotyczą one:

- godzin funkcjonowania sygnalizacji świetlnej oraz przestawienia znaku drogowego „B-20”

na  skrzyżowaniu  ulic:  Oględowska  –  Krakowska  –  Kościuszki  w  Staszowie  (sprawa

wykonania  zmiany  oznakowania  w/w drogi  została  zgodnie  z  zakresem rzeczowym

pismem  z  dnia  19  września  2017  roku,  znak:  IKOŚ.0003.33.2017  przekazana  do

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, który jest właścicielem tej

drogi,  celem  rozpatrzenia  zgodnie  z  kompetencjami.  Świętokrzyski  Zarząd  Dróg

Wojewódzkich w Kielcach odnosząc się do powyższego, pismem z dnia 17 października

2017  roku  znak:  ŚZDW.U-WD.051.12.2017.MT  poinformował  Burmistrza  Miasta

i Gminy Staszów, iż przedmiotowa interpelacja zostanie przedłożona do rozpatrzenia

Komisji  ds.  Inżynierii  Ruchu Drogowego  podczas  najbliższego  objazdu  dróg  przez

Komisję);

-  realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn.”Przebudowa  ulicy  Komisji  Edukacji  Narodowej

w  zakresie  zatok  postojowych”  (z  uwagi  na  wysoki  koszt  przebudowy  kolidującego

odcinka trasy  kabla  sieci  energetycznej  realizacja  przedmiotowego  zadania  nastąpi
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w 2018 roku. W bieżącym roku budżetowym w przypadku wystąpienia sprzyjających

warunków atmosferycznych zostanie rozpoczęta przebudowa w zakresie dojść do zatok

postojowych – schodków terenowych);

- zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Rytwiańska – Poprzeczna w Staszowie

(obecnie  ruch pojazdów na ulicy  Rytwiańskiej  i  Poprzecznej  odbywa się  zgodnie  z

obowiązującym  projektem  oznakowania  i  organizacji  ruchu.  Zmiana  oznakowania

ulic:  Rytwiańskiej  i  Poprzecznej  wiązałaby  się  ze  zmianą  obowiązującego  projektu

oznakowania  i  organizacji  ruchu  na  tych  ulicach.  Sprawa ta  zostanie  poddana  do

weryfikacji przy najbliższym przeglądzie oznakowania ulic miasta Staszowa. Podczas

przeglądu  ulic  przy  udziale  przedstawicieli  Wydziału  Komunikacji  Starostwa

Powiatowego w Staszowie, Komendy Powiatowej Policji w Staszowie i Urzędu Miasta i

Gminy  w  Staszowie  zostanie  przeanalizowana  propozycja  dokonania  zmiany

organizacji  ruchu w ulicy  Rytwiańskiej  i  Poprzecznej  w Staszowie.  Na okoliczność

przeglądu  oznakowania  ulic  zostanie  sporządzony  protokół,  który  w  przypadku

zatwierdzenia zmian przez w/w komisję stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia prac

mających  na  celu  zmianę  organizacji  ruchu,  czyli  opracowanie  nowego  projektu

organizacji ruchu na w/w ulicach).

Z ogólnej liczby 2 zgłoszonych wniosków  :

• 1 wniosek został załatwiony pozytywnie, a dotyczy on:

-  ustawienia  znaku  drogowego  –  śliska  jezdnia,  bądź  przycięcia  gałęzi  drzew

zlokalizowanych  przy  drodze  w  Jasieniu,  ze  względu  na  wypadki  drogowe  (został

dokonany  komisyjny  przegląd  oznakowania  oraz  zieleni  przydrożnej  w  pasie

drogowym  drogi  gminnej  nr  385049T  Wola  Osowa  –  Jasień.  Następstwem  w/w

przeglądu  było  wykonanie  przycięcia  gałęzi  i  konarów  drzew  utrudniających

widoczność usytuowanych w pasie drogowym w/w drogi. Znaki drogowe „A-15” śliska

jezdnia, „A-1” niebezpieczny zakręt w prawo oraz „A-2” niebezpieczny zakręt w lewo,

zostaną ustawione do dnia 15 grudnia 2017 roku. Wykonanie w/w działań znacznie

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na przedmiotowej

drodze).

• 1 wniosek jest w trakcie realizacji, a dotyczy on:

-  naprawy  nawierzchni  drogi  Jasień  –  Przysiółek  Nowakówka  (w  roku  2017  zostały

wykorzystane  środki  na  realizację  zadania  pn.:  ”Remont  dróg  przy  użyciu  żużla
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paleniskowego.  Wyrównanie  przedmiotowej  drogi  może  być  zrealizowane  po

rozstrzygnięciu procedury przetargowej w 2018 roku w ramach w/w zadania).

  Burmistrz

  Miasta i Gminy Staszów

      ( - ) Leszek Kopeć
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