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

1. BM Pan radny Leon 
Grzelak 18.09.2019 r.

Zwrócił się z prośbą aby zgłosić do Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg  w Choszcznie 
problem przelewającej się studzienki naprzeciwko 
posesji nr 40/2 w Sokolińcu. 

Problem zgłosimy pisemnie do DPZD W Choszcznie.

2. BM Piotr Żygała 19.09.2019 r. Wnioskował  o naprawę drogi Nętkowo - Żółwino 
oraz do budynku nr 24 w Nętkowie. 

Odcinek drogi około 1100 mb jest własnością gminy Recz od kościoła w Nętkowie w 
kierunku Żółwina. Pozostała część drogi jest własnością Lasów Państwowych, Skarbu 
Państwa. W miarę możliwości finansowych na terenie Gminy Recz prowadzone są prace 
remontowe dróg.

3. BB Piotr Żygała 19.09.2019 r.
 Ponownie zgłosił problem wymiany rynien na 
budynku w którym znajduje się świetlica wiejska w 
Nętkowie.

Budynek nie stanowi własności Gminy Recz w zwiazku z czym nie ma mozliwości 
sfinansowania remontu budynku.

4. BM
Pani radna 
Leonarda 
Cichorzewska

19.09.2019 r.
 Wnioskowała o zabranie suchych gałęzi 
znajdujących się przy śmietniku na ul. Kościelnej w 
Reczu. 

Odpady bio -  gałęzie z ulicy Kościelnej i Murarskiej zostaną odebrane przez ZUH 
Komunalnik . Odpady bio pochodzace z posesji prywatnych należy składować w workach 
koloru brązowego oraz pozostawić przy odpadach komunalnych do najblizszego terminu 
odbioru odpadów przez ATF.

5. BB
Pani radna 
Leonarda 
Cichorzewska

19.09.2019 r.
Zgłosiła problem dotyczący zbyt wysokich stopni 
prowadzących na boisko "ORLIK" od strony ul. 
Murarskiej w Reczu.

Przebudowa zabytkowych schodów w murach obronnych wymaga pozwolenia na budowę 
oraz pozwolenia konserwatora zabytków. Dwa stopnie, których  sprawa dotyczy posiadają 
wysokość ok. 21 cm. 

6. BB
Pani radna 
Leonarda 
Cichorzewska

19.09.2019 r. Zapytała co dalej z dokumentacją dotyczącą 
zmiany organizacji ruchu?

Zmiana organizacji ruchu dla ul. Zielnej i Kolejowej została zatwierdzona przez Starostę 
Choszczeńskiego, znaki zostały zamówiome. Przejście dla pieszych na ul. Środkowej jest 
w trakcie wydawania opinii przez Starostę. Ulica Tylna jest w fazie uzupełnienia, 
ponieważ komisja ruchu drogowego kazała uzupełnić projekt organizacji ruchu o montaż 
lusta przy wyjeździe z ul. Tylnej na ul. Środkową.

7. BM
Pan radny 
Edward 
Konieczny

19.09.2019 r. Wnioskował o pomoc w usunięciu odpadów 
znajdujących się na stadionie w Pomieniu. Po zinwentaryzowaniu odpadów, określone ilośći zostaną usunięte.

8. BM
Pan radny 
Edward 
Konieczny

19.09.2019 r.  Wnioskował o ustawienie dużego pojemnika na 
odpady 1100 l  na stadionie w Pomieniu. Wyposażenie w  pojemnik 120 litrów planowane jest na I półrocze 2020 roku.

9. BM
Pan radny 
Edward 
Konieczny

19.09.2019 r.
Wnioskował o oznakowanie terenu rekreacyjno - 
edukacyjnego po rekultywacji składowiska 
k.Pomienia. 

Oznakowanie składowiska zostanie wykonane w najbliższym czasie.

10. BP
Pan radny 
Edward 
Konieczny

19.09.2019 r.  Wnioskował o środki na piłko-chwyty na boisku w 
Pomieniu. W budżecie Gminy Recz nie ma środków na zrealizowanie tego wniosku w 2019 r.

11. BM Pan radny Dawid 
Koźmiński 19.09.2019 r.

Zgłosił , że przy skrzyżowaniu ul. Wolności i ul. 
Al. Wolności po raz kolejny został zniszczony 
chodnik i prosił o naprawę. 

Uszkodzona część chodnika zostanie naprawiona po zrealizowaniu zaplanowanych innych  
robót.
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