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Data wpływu / 
zgłoszenia Krótka treść wniosku-interpelacji Sposób i termin załatwienia (realizacja) wniosku- interpelacji

1. BB
Pan radny 
Ryszard 
Dobrzaniecki

24.04.2019

Na prośbę mieszkańców ul. Środkowej zgłosił, aby
przeanalizować możliwość wykonania przejścia dla
pieszych na wysokosci Przychodni Zdrowia p.
Koper ponieważ przechodzi w tamtym miejscu
wiele osób w tym m.in. dzieci do szkoły. 

Aby przeanalizować zasadność wykonania przejścia dla pieszych należy zlecić projekt organizacji ruchu oraz 
zabezpieczyć środki na jego budowę. Zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu.

2. BB
Pan radny 
Ryszard 
Dobrzaniecki

24.04.2019 Na prośbę mieszkanców zglosił, aby zastanowić się
nad ruchem jednokierunkowym na ul. Zielnej. Zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu.

3. BB
Pan radny 
Ryszard 
Dobrzaniecki

24.04.2019
Zwrócił uwagę, aby zobowiązać właściciela do
uporządkowania posesji i rozwalajacego się muru
naprzeciwko Parku Miejskiego.

Urząd Miejski zaczął zajmowac się tym tematem 20.04.2018 r. Właścicielka uprzątneła gruz i ma 
zabezpieczyć teren. 

4. BP Pan radny Piotr 
Cybulski 24.04.2019 W imieniu Sołtysa zgłosił zły stan placu zabaw w

Suliborzu ponieważ na urządzeniach pogniły deski. Place zabaw będą naprawiane na bieżąco w miarę mozliwości finansowych gminy

5. BP Pan radny Rafał 
Walczak 24.04.2019

Informował, że na placu zabaw w Lubieniowie są
karteczki, że nie można korzystać z urządzeń
wobec tego zapytał czy będą one rozebrane czy
wyremontowane? Dodał, że w grudniu rozmawiano
na ten temat i obiecano, że skorzystają z "Otwartej
Strefy Aktywności" i zapytał czy było coś w tym
kierunku robione? 

Elementy placu zabaw w Lubieniowie muszą zostać rozebrane ze względu na duże zniszczenie i stwarzanie 
niebezpieczeństwa dla bawiących sie dzieci. Ze względu na brak środków finansowych na pokrycie wkaldu 
wlasnego nie złozono wniosku na utworzenie "Otwartej Strefy Aktywności". 

6. ZB
Pan radny 
Edward 
Konieczny 

24.04.2019 Zapytał czy jest szansa na powrót z tematem
zaplecza sanitarnego na boisku w Pomieniu? Postawiono zaplecze sanitarne.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH ORAZ SOŁTYSÓW
zgłoszonych podczas VIII sesji



7. Dyrektor 
SP

Pan radny 
Tadeusz 
Robaczek 

24.04.2019

Zapytał Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu cy
z nowym rokiem szkolnym przewidziane są
zwolnienia w jednostkach oświatowych naszej
gminy? 

Podczas posiedzenia VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu Pan Maciej Gryczewski Dyrektor Szkoły 
Podstawowej udzielił odpowiedzi. Wyjaśniał, że będzie redukcja etatów i jest to wynik faktu, że w bieżącym 
roku szkolnym kończy edukację, aż 5 klas a liczba godzin jest ograniczona w ramowym planie nauczania. 
Dodał, że będzie nie tylko redukcja etatów ale również ograniczenie do niepełnych etatów i wszyscy 
pracownicy dla których nie ma godzin bądź są niepełne zostali o tym poinformowani.  

8. BB Pani Leonarda 
Cichorzewska 24.04.2019

Zgłosiła, że Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego miała w swoim planie
pracy temat : Informcja o bieżących i
zakończonych inwestycjach i remontach w 2018 r.
oraz do 31.03.2019 r. i otrzymali materiały z
których nic nie wynika a jest to tylko wykaz
inwestycji gdzie brak jest słowa opisu. 

Informacje zostały przygotowane wzorem lat ubiegłych. Wniosek nie zawierał danych w jak szczegółowy 
sposób ma być udzielona informacja. Jeśli wpłynie taki wniosek, informacja zostanie udzielona. Proszę aby 
podać jakie dane Komisje interesują.

9. BM

Pani Sabina 
Ćwiek Sołtys 
Sołectwa 
Lubieniów

24.04.2019

Zapytała o termin zamontowania lampy koło
cmentarza w Lubieniowie bo otrzymała wcześniej
odpowiedź, że będzie to w marcu 2019 r. a termin
już minął. 

Po zabezpieczeniu środków finansowych na zadanie wykonany zostanie projekt warunków przyłączeniowych 
dodatkowego punktu oświetlenia .

10. BR

Pani Sabina 
Ćwiek Sołtys 
Sołectwa 
Lubieniów

24.04.2019 Zapytała czy w Urzędzie Miejskim w Reczu
przyjmuje radca prawny? 

Odpowiedzi udzielono podczas VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu, informując że radca prawny przyjmuje w 
piątki w godzinach od 12.00 do 16.00.

11. BRG

Pani Aleksandra 
Skonieczna Sołtys 
Sołectwa 
Suliborek 

24.04.2019
Zgłosiła problem drzew w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej nr 151 gdzie jest cały szereg suchych
drzew i może dojść do nieszczęścia.

W dniu 15.05.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Reczu wpłynęła odpowiedź ZZDW (na pismo Burmistrza 
Recza), że ZZDW posiada decyzje na wycinkę 17 drzew rodzaju wiąz, oraz że trwa procedura na uzyskanie 
zezwolenia na usunięcie 9 drzew. Dodatkowo w piśmie wskazano, że w okresie jesienno-zimowym 2018/2019 
ZZDW czterokrotnie ogłaszał akcje na wycinkę, ale ze względu na brak oferentów każda aukcja zakończona 
była negatywnie.

12. BR

Pani Agnieszka 
Musialik Radna i 
Sołtys Sołectwa 
Pamięcin 

24.04.2019 Wnioskowała, aby zaprosić Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych na sesję.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w związku z omawianą informacją otrzymał zaproszenie na VI sesję 
Rady Miejskiej w Reczu w miesiącu marcu jednak nie przybył na posiedzenie. Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Reczu ponowi zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Reczu w dogodnym terminie. 


