Informacja
z realizacji interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Miejskiej w Staszowie
w dniu 28.12.2018 r.
Na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 28.12.2018 r. zgłoszono 6 interpelacji, które
zostały przekazane do właściwych Wydziałów celem ich realizacji:
 do Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego skierowano 1 interpelację;
 do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska przekazano 4 interpelacje
 oraz 1 interpelację do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa.
Z ogólnej liczby 6 zgłoszonych interpelacji:
•

2 interpelacje zostały załatwione pozytywnie, a dotyczą one:
- naprawy oświetlenia ulicznego i wyprostowania słupa przy ulicy Kilińskiego 6
w Staszowie (oświetlenie uliczne znajdujące się przy bloku Kilińskiego 6 zostało
naprawione. Uszkodzona żarówka została wymieniona, natomiast lekko pochylony
słup został wypoziomowany poprzez skorygowanie jego fundamentu - bloczka
betonowego oraz poprawienie mocowań na śrubach);
- wypoziomowania tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy kościele św. Barbary
w Staszowie (tablica informacyjna zlokalizowana przy ulicy Mickiewicza, przy kościele
św. Barbary została wypoziomowana i ponownie zamocowana w dniu 10.01.2019 r.
W chwili obecnej nie stanowi ona żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa
użytkowników chodnika).

•

4 interpelacje są w trakcie realizacji, a dotyczą one:
- usunięcia nachylonego drzewa gatunku sosna rosnącego przy bloku Kołłątaja 4
w Staszowie (nachylone drzewo gatunku sosna, rosnące przy bloku Kołłątaja 4, od
strony parkingu zostało podczas oględzin pomierzone. Gmina Staszów jest w trakcie
przygotowywania wniosku do Starostwa Powiatowego w Staszowie o wydanie decyzji
na jego usunięcie. Po otrzymaniu zgody przedmiotowe drzewo zostanie usunięte);
- naprawienia barierki - poręczy ochronnej znajdującej się przy schodach prowadzących
z ulicy Komisji Edukacji Narodowej do bloku Kołłątaja 8 (barierka - poręcz została
w dniu 09.01.2019 r. naprawiona poprzez wymianę skorodowanych i uszkodzonych rur
stalowych na nowe. Wraz z poprawą warunków atmosferycznych barierka zostanie
oczyszczona i pomalowana);
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- sprzedaży garaży położonych w Staszowie na działkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 2977/6 i 6193 – przed podziałem (obecnie będą zawierane umowy
dzierżawy na przedmiotowe działki. Po zawarciu umów dzierżawy i podjęciu uchwały
dotyczącej sprzedaży garaży wraz z działkami Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
poinformuje wszystkich dzierżawców o możliwości i warunkach ich sprzedaży);
- wyremontowania parkingu przy ul. J. Kilińskiego i ul. A. Mickiewicza w Staszowie
(przedmiotowy parking przewidziany jest do remontu w ramach zadania: „Bieżące
remonty dróg” przeprowadzanego rokrocznie w okresie wiosennym. Remont polegał
będzie na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni zapewniając ciągłość komunikacyjną.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe, remont całego parkingu, poprzez wymianę
podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni nie jest możliwy w roku 2019. w ślad za
pismem z dnia 11 maja 2018 roku informuje się, że nadal monitorowana jest przez
pracowników

tut. Urzędu możliwość pozyskania środków

zewnętrznych

kompleksowy remont bądź przebudowę w/w parkingu w latach następnych).
Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
( - ) Leszek Kopeć
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