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WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne

Treść interpelacji/zapytania (krótkie przedstawienie stanu faktycznego):
1. Proszę o spowodowanie, aby pracownicy firmy odbierającej śmieci odstawiali kosze
na pobocze wjazdu, nie jak dotychczas na środek wjazdu każdej posesji.
2. W trosce o dobro osób starszych i niepełnosprawnych, proszę o rozważenie możliwości
dofinansowania remontu windy w SPOZ Skarżysko Kościelne, która jest nieczynna
od roku.
3. Proszę o rozwiązanie problemu przechlorowanej wody w sołectwie Świerczek,
mieszkańcy skarżą się na intensywny zapach chloru, ale przede wszystkim na alergie
i uczulenia.
4. W związku z obfitymi opadami śniegu w tym roku, proszę o rozwiązanie problemu
odśnieżania chodników we wszystkich sołectwach gminy. Mieszkańcy, szczególnie
osoby starsze i dzieci nie mając możliwości wejścia na chodnik, poruszają się ulicami,
stwarzając ogromne niebezpieczeństwo dla siebie i kierowców.
5. Proszę o właściwe i czytelne oznaczenie ulicy Leśnej od strony Lipowego Pola
Plebańskiego. Ma to ogromne znaczenie, szczególne dla karetek pogotowia, które
błądzą kierując się stronę Skarżyska Kościelnego i Świerczka.
6. W związku z trwającymi pracami Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy
Skarżysko Kościelne, proszę o rozważenie możliwości komasacji gruntów z podziałem
na działki w sołectwie Świerczek i wyznaczenie nowych dróg przygotowanych pod
zabudowę po obu stronach miejscowości. Takie działanie wpisuje się w Harmonogram
opracowania i konsultacji projektu cyt. Strategii. Docelowo spowoduje to napływ
mieszkańców do naszej miejscowości.
7. Opracowując propozycje modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy
dot. Strategii, proszę o ujęcie budowy chodnika przy drodze powiatowej Świerczek –
Lipowe Pole Plebańskie.

8. Określając kierunki działania i oczekiwanych rezultatów planowanych działań tej
Strategii, proszę o ujęcie w niej budowy drogi dojazdowej do przystanku PKP wraz
z miejscami do parkowania dla podróżnych, od strony drogi powiatowej Świerczek –
Lipowe Pole Plebańskie.
9. Obrazując sytuację przestrzenną gminy i definiowanie jej celów strategicznych, proszę
o ujęcie w przywołanej Strategii kompleksowej budowy drogi powiatowej Skarżysko
Kościelne – Kierz Niedźwiedzi.

Uzasadnienie istotnego znaczenia dla Gminy i jej mieszkańców:
Powyższe interpelacje mają znaczący wpływ na poprawę życia mieszkańców naszej gminy,
a także określają kierunki działania podejmowane dla osiągnięcia celów strategicznych
Gminy Skarżysko Kościelne.
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