
Z g ł o s z e n i e
interpelacji, zapytania

\I.A

Radny/Radna Rady Miejskiej w  Staszowie

Zgłasza interpelację / zapytanie o treści: .....

■ ..¿¿Z*.. Z7.\Z°L

c

źra o

)

¿eZsi.. &Ś<Ixj<zj.....«Ze.rito....Jb.<$bcz/.p..
X — * .ag-..

interpelację /  zapytanie złozono na Sesji Rady M ęskiej /  do Przewodniczącego Ratly Miejskiej

w  Staszowie w dniu

. .c H a te v S . . . . f f i^ .^ .
(podpis pracownika)



z

Staszów, 20.08.2019r.

Pan

Bonifacy Wojciechowski

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu

w ulicy Łącznik w Staszowie, uprzejmie informuję, iż został dokonany przegląd stanu technicznego 

przedmiotowego chodnika wraz z infrastrukturą techniczną.

Stwierdzone w wyniku przeglądu uszkodzenia chodnika i kanalizacji deszczowej zostaną 

naprawione przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy 

w Staszowie do dnia 23 sierpnia 2019 roku w ramach umowy na utrzymanie kanalizacji 

deszczowej.

Otrzymują do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjny w miejscu,

2. a/a.

24.07.2019 roku, dotyczącą uszkodzenia chodnika oraz pokryw studzienek kanalizacji deszczowej

Prowadzący sprawę: 
Jan Wasilewski 
tel. 15 864 83 45



b u r m i s t r z
MIASTA l GMINY

STASZÓW
IPP-I.7000.16.2019.LIV.16.2019.1.IV Staszów, dnia 20.08.2019 r.

Pan

Bonifacy Wojciechowski

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Staszowie 

w dniu 30.07.2019 roku dot., remontu chodnika pomiędzy blokami nr 6 i 10 przy ulicy 

Kilińskiego w Staszowie uprzejmie informuję, iż stan techniczny pieszych ciągów 

komunikacyjnych jest stale monitorowany i każde zgłoszenie o pogarszającym się ich stanie 

technicznym jest wnikliwie rozpatrywany pod kątem konieczności pilnego podjęcia działań 

zmierzających do poprawy w miarę posiadanych środków finansowych.

Przedmiotowy odcinek długości około 92m, znajduje się jedynie na odcinku długości 

21 m. na terenie stanowiącym własność Gminy Staszów, w pozostałym zakresie przebiega przez 

teren działek pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 

współwłaścicieli lokali mieszkalnych zlokalizowanych w sąsiednich budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych.

Mając na uwadze powyższe, doprowadzenie do poprawy stanu technicznego ciągu 

pieszego wymaga przeznaczenia środków finansowych przez wszystkie strony.

W przypadku podjęcia stosownych kroków przez Spółdzielnię Mieszkaniową, Gmina 

Staszów po zapewnieniu środków w budżecie, dokona remontu przedmiotowego odcinka ciągu 

pieszego.

Do wiadomości: ;

1. Adresat /

2. Wydział Organizacyjny w/m

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Staszowie

4. A/a

Osoba prowadząca sprawę: 
Jakub Kaczmarek 
teł.: 158648349
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Staszów, dn. 07.08.2019 r.

Pan
Bonifacy Wojciechowski

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana na Sesji Rady Miejskiej w dniu 

24 lipca 2019 r. w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ulicy Kolejowej w Staszowie na 

wysokości garaży, informuję, iż po dokonaniu przeglądu oznakowania ulic na terenie Staszowa 

wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz Komendy Powiatowej 

Policji w Staszowie ustalono, że zasadne jest w tym miejscu wybudowanie podniesionego przejścia 

dla pieszych. Budowa powyższego przejście znacznie bardziej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 

pieszych.

W związku z dużymi kosztami wykonania podniesionego przejścia, wielokrotnie większymi 

niż zakup i montaż samego progu zwalniającego, w budżecie Gminy Staszów na rok 2019 brak jest 

wystarczających środków finansowych pozwalających zrealizować przedmiotowe zadanie.

Jednocześnie informuję, iż wykonanie ww. przejście uwzględnione zostanie podczas 

opracowywania projektu budżetu na 2020 rok.

Otrzymują:

1. Adresat,

2. Wydział Organizacyj ny w miej scu,

3. a/a.


