
Lp. Stan. - 
symbol

Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

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

1. BM Pani radna Agnieszka 
Musialik 30.10.2019 r.

Zapytała o ciąg dalszy w sprawie zbitego lustra
umieszczonego przy drodze powiatowej w m.
Rajsko? 

Lustro zostało wymienione przez ZDP w Choszcznie.

2. BRG Pani radna Agnieszka 
Musialik 30.10.2019 r.

Poprosiła o zabranie wyciętych krzaków, które
zostały złożone w jedno miejsce w parku w m.
Rajsko. 

W miesiącu listopadzie teren zostanie uprzątnięty przez ZUH Komunalnik.

3. BM Pani radna Agnieszka 
Musialik 30.10.2019 r. Wnioskowała o wyrównanie zajazdu dla autobusów

w m. Pamięcin. Wyrównanie i uzupełnienie ubytków zostało ujęte w harmonogram robót przez ZUH Komunalnik.

4. BN Pani radna Agnieszka 
Musialik 30.10.2019 r.

Zapytała czy jest plan rozbiórki lub sprzedaży
budynków po działalności ZUH "Komunalnik" w
Reczu?

Skierowany został wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie o wyrażenie zgody 
na sprzedaż zabudowanych dzałek ewidencyjnych nr 236/1 i 236/4, obręb Recz. W odpowiedzi WKZ decyzją 
nr 2007/2019  udzielił zgodę na sprzedaż. 

5. BB Pan radny Ryszard 
Dobrzaniecki 30.10.2019 r.

Zapytał o ciąg dalszy złożonego wniosku o
wykonanie przejścia dla pieszych na ul.Środkowej
w pobliżu budynku w którym znajduje się
Przychodnia Zdrowia  oraz Apteka? 

Pismem z dnia 29.10.2019 r. Alea Sp. z o.o. odrzuciła projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze 
gminnej ul. Środkowa w Reczu przejście dla pieszych. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
stwierdziła, że zmiana organizacji może prowadzić do powstania zagrożenia. 

6. BM Pan radny Ryszard 
Dobrzaniecki 30.10.2019 r.

Wnioskował o rozwiązanie problemu parkujących
samochodów pośrednio na drodze i trawniku, które
utrudniają widoczność na ul. Kolejowej (za
skrzyżowaniem ul. Kolejowej i ul. Srebrnej). 

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa ruchu na ulicy kolejowej podjęto rozmowy z mieszkańcami 
przyległych nieruchomości o nieparkowaniu pojazdów na drodze.

7. BM Pan radny Ryszard 
Dobrzaniecki 30.10.2019 r.

Zapytał o odpowiedź ZZDW w Koszalinie
odnośnie zamontowania lustra na skrzyżowaniu
przy Baszcie Choszczeńskiej? 

Wniosek został złożony do ZZDW w październiku . Obecnie czekamy na odpowiedź.

8. BB Pani radna Leonarda 
Cichorzewska 30.10.2019 r. Zapytała czy wyłączony z ruchu zostanie łacznik

pomiędzy ul. Tylną a ul. Środkową? Łącznik pomiędzy ul. Tylną i Środkową ma pozostać w użytkowaniu.

9. BB Pani radna Leonarda 
Cichorzewska 30.10.2019 r. Zapytała czy na ul. Tylnej będzie przywrócony ruch

dwukierunkowy? Zgodnie z poprzednim wnioskiem na całej ul. Tylnej ruch ma być jednokierunkowy.

10. BP Pan radny Edward 
Konieczny 30.10.2019 r.

W imieniu Sołtysa Sołectwa Jarostowo zapytał o
odmowę dofinansowania z budżetu gminy
zamontowania lampy w m. Jarostowo, której
montaż po części Sołtys zaplanował w ramach
funduszu sołeckiego. 

W wyniku analizy rozbudowa o dodatkową lampę to koszt ponad dwunastu tysięcy złotych. Gmina Recz nie 
posiada wolnych środków finansowych do dobudowy kolejnego punktu oświetlenia. Z drugiej strony sołectwa 
mają gospodarować w ramach funduszu sołeckiego. W tym przypadku sołectwo mogło sfinansować lampę ze 
swojego  funduszu natomiast dokonało innego podziału środków.
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11. BM Pan radny Edward 
Konieczny 30.10.2019 r. Wnioskował o naprawę dróg prowadzących do

boiska i do kolonii w Pomieniu . Naprawa została ujęta w harmonogramie robót drogowych.

12. BB Pan radny Rafał 
Walczak 30.10.2019 r.

Zapytał o dalsze plany wykorzystania budynku po
byłej szkole w Lubieniowie oraz zgłosił, że są
przecieki dachu przy kominie. 

W dniu 29.10.2019 roku została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej 
na zmianie sposobu użytkowania oraz przebudowie budynku usług oświaty na cele mieszkaniowe 
wielorodzinne na działce o nr ewid. 107/23 położonej w obrębie Lubieniów, gmina Recz.

13. SG/BR Pan radny Rafał 
Walczak 30.10.2019 r. Zapytał o odpowiedź w sprawie wadium w

przetargu na remont budynku MGOKiS w Reczu?
Odpowiedzi udzielono podczas XIV sesji informując, że żadne wadium nie zostało zwrócone ponieważ 
została przedstawiona gwarancja ubezpieczyciela. 

14. BRG Pan radny Leon 
Grzelak 30.10.2019 r.

Poprosił aby zorientować się czy jest możliwość w
okresie wakacji i ferii uruchomienia kursów
autobusów w miejscowościach wiejskich na terenie
gm. Recz bo starsi mieszkańcy nie mają czym
dojechać do miast poza rokiem szkolnym kiedy taki
autobus kursuje. 

W dniu 14.11.2019 r. wysłano pismo do pana Kazimierza Procak z zapytaniem o możliwość świadczenia 
usług przewozowych w okresie wakacji i ferii. W dniu 20.11.2019 r. wpłynęła odpowiedź w której 
poinformował, że ze względu na wysokie koszty, które generuje każdy pojedynczy wyjazd autobusu, a małe 
zainteresowanie osób dorosłych korzystających z usług autobusowych, poinformował, że nie jest możliwe 
utrzymanie stałej siatki połączeń autobusowych.

15. BM Pani radna Barbara 
Pokorska 30.10.2019 r.

Wnioskowała o naprawę nawierzchni drogi ul.
Podgórnej na odcinku ok.. 30 m od wjazdu z ul.
Srebrnej na ul. Podgórną w Reczu. 

Roboty zostaną rozpoczęte do  15.11.2019 r.. Wykonawca robót ZUH Komunalnik. Odcinki do uzupełnienia i 
wyrównania: dwa odcinki zjazd z ulicy Srebrnej na Reja i Podgórną, odcinek drogi od Promenady do Jana 
Kochanowskiego i Podgórnej.

16. BM Pan Robert Babiak 
Sołtys Jarostowa 30.10.2019 r.

Wnioskował o odkrzaczenie i naprawę drogi na
odcinku Żeliszewo - Jarostowo i Żeliszewo -
Pomień. 

Po realizacji  robót zapisanych w harmonogramie przystapimy do naprawy drogi Jarostowo-Żeliszewo-
Pomień.

17. BM Pani Wiesława Pilżys 
Sołtys Suliborka 30.10.2019 r. Wnioskowała o naprawę drogi Suliborek - Kolonia

Suliborek - Słutowo.
Roboty ujęto w harmonogramie. Część drogi  Suliborek-Słutowo został wykonany. Do wykonania pozostaje 
odcinek przy zjeżdzie na drogę E10. Wykonawca robót ZUH Komunalnik.


