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1. ZB
Pani radna 
Barbara 
Pokorska

20.11.2019 r.
Zapytała o dalsze działania w sprawie przekazania 
Stadionu Miejskiego dla klubu sportowego MKS 
"REMOR?. 

Odpowiedzi udzielono na komisji. Prezes MKS Remor jest w ciągłym kontakcie w sprawie stadionu z sekretarzem.

2. BM Pan radny Artur 
Petrykowski 20.11.2019 r. Zapytał w czyim obowiązku jest usuwanie padłych 

zwierząt przy drogach na terenie gm. Recz?

Utrzymanie czystości i porządku w stosunku do drogi należy do jej zarządcy i obejmuje również usuwanie z drogi 
padłej zwierzyny i jej trwałej likwidacji. W przypadku dróg gminnych zgodnie z Program opieki nad zwierzetami 
bezdomymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2019 r. (załącznik do uchwały Nr 
VI/32/19  z dnia 27 marca 2019 r.)  § 12 ust. 3 wskazuje : "W przypadku zwierząt martwych Gmina Recz zapewni 
usunięcie i utylizację zwłok zgodnie z zawartą umową z dnia 05.02. 2018 r. ze schroniskiem, o którym mowa w § 5.  - 
Młodolin Group Sp. zo.o. z siedzibą w Młodolinie 1, 66-520 Dobiegniew.

3. ZUH 
Komunalnik

Pan radny 
Tadeusz 
Robaczek

20.11.2019 r.

W imieniu swoim i mieszkańców wnioskował,  aby 
informacja o planowanym chlorowaniu wody 
ukazywała się z większym wyprzedzeniem tak, aby 
mieszkańcy mogli się przygotować. Wnioskował 
również, aby informacje o chlorowaniu wody były 
wywieszane na tablicach ogłoszeń. 

ZUH "Komunalnik w Reczu przekazał odpowiedź na piśme, która została przekazana panu Tadeuszowi Robaczkowi 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Reczu. 

4. SG Pan radny Leon 
Grzelak 20.11.2019 r.

Zapytał czy prawdą jest, że ma być zlikwidowana 
kasa w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Reczu? 

Podczas posiedzenia Komisji udzielono odpowiedzi przez panią Ewę Patrzałek Skarbnika Miejskiego. 
Poinformowała, że w związku z przeniesieniem obsługi finansowej do Urzędu kasa  będzie zlikwidowana 
nadmieniając, że  informowano o tym,  że w obecnej formie będzie funkcjonować tylko do końca br. 

5. BM Pan radny Leon 
Grzelak 20.11.2019 r.  Zapytał czy przed świętami Bożego Narodzenia 

będą wywożone jeszcze gabaryty ?
Odpady gabarytowe w Gminie Recz zbierane są corocznie w dwóch terminach. W 2019 r. wywozu dokonano w maju 
(27, 28, 29) i wrześniu (23, 24, 25) Nie przewiduje się dodatkowego wywozu w tym roku.

6. BRG Pan radny Leon 
Grzelak 20.11.2019 r. Wnioskował o wycięcie świerków na cmentarzu w 

Sokolińcu. 
W dniu 24.09.2019 r. otrzymaliśmy decyzję Starosty Choszczeńskiego na usunięcię dwóch drzew gatunku świerk 
pospolity i daglezja zielona. Planowany termin usunięcia drzew - I półrocze 2020 r.

7. BRG Pan radny Rafał 
Walczak 20.11.2019 r.

Wnioskował ponownie o wycięcie drzew (m.in. 
dębu) na cmentarzu w Lubieniowie, które swoimi 
korzeniami niszczą nagrobki.

Został złożony wniosek na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy do Starostwa Powiatowego. Czekamy na 
wyznaczenie terminu oględzin.
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