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W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 

15.03.2019 roku, wyjaśniam:

- pochylony znak drogowy zlokalizowany na ulicy Skłodowskiej w Staszowie w ostatnim czasie 

naprawiany (prostowany, odwracana tarcza znaku) był kilkakrotnie. Narastający uliczny wandalizm 

przyczynia się do coraz większych zniszczeń elementów małej architektury oraz pionowych 

znaków drogowych znajdujących się na terenie naszego miasta. Gmina Staszów prowadzi cykliczne 

kontrole w zakresie dbania o infrastrukturę. Zaobserwowane uszkodzenia są na bieżąco naprawiane, 

tak też stało się i w tym przypadku. Zgłaszany przez Pana do naprawy znak został ponownie 

wyprostowany w dniu 18.03.2019 roku,

- miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy ulicy Kilińskiego 18 zostało wykonane, 

namalowane w późnym okresie jesiennym roku 2018, kiedy już z uwagi na panujące warunki 

atmosferyczne (zamarznięty grunt), niemożliwe było posadowienie słupka znaku. Uzupełnienie 

miejsca parkingowego zostało uzupełnione poprzez montaż znaku pionowego (słupek i tarcze) 

w dniu 19.03.2019 roku,

- w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ulicy Kolejowej, przy zjeździe z drogi do 

garaży, uprzejmie informuję, iż Gmina Staszów zgłosiła we wniosku o dofinansowanie złożonym 

do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, budowę w tym miejscu podniesionego 

przejścia dla pieszych. Wniosek realizowany jest w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości 

i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. 

Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie naszego wniosku, po czym zostanie podjęta decyzja 

o ewentualnej realizacji zadania.

- w kwestii naprawienia niedziałającego oświetlenia wokół budynku przedszkola nr 8 w Staszowie, 

informuję, iż Gmina Staszów prowadzi bieżące kontrole oświetlenia ulicznego miasta i gminy. 

Ujawnione podczas naszych kontroli nieświecące lampy uliczne zgłaszane są niezwłocznie do



naprawienia. Po przeprowadzonej kontroli nieświecące lampy w tym także te znajdujące się 

w sąsiedztwie przedszkola nr 8 w Staszowie, zostały zgłoszone do PGE Dystrybucja w Staszowie 

celem ich naprawienia. Naprawy rozpoczęły się w dniu 25.03.2019 roku i są sukcesywnie 

realizowane na terenie miasta. Prace na osiedlu Wschód rozpoczynają się w dniu 04.04.2019 roku, 

zgodnie z harmonogramem PGE Dystrybucja,

- w sprawie dokonania podcięć, wyprofilowania koron lub ewentualnego usunięcia drzew przy 

ulicy Kilińskiego 12, 14 i 16, informuję, iż teren zieleni przy tych budynkach stanowi własność 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie, która zwróciła się do Gminy Staszów o wydanie zgody na 

usunięcie drzew z przedmiotowego terenu. Po przeprowadzeniu procedury została wydana 

Spółdzielni Mieszkaniowej decyzja zezwalająca na usunięcie 5 szt. świerków rosnących na tym 

terenie. Termin usunięcia drzew, zgodnie z prośbą Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie został 

wyznaczony do dnia 31.12.2019 roku.

1. Adresat,
2. Wydział Or w miejscu,
3. a/a.


