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1. BP Pan radny Piotr 
Cybulski 27.03.2019 r.

Zapytał czy byłaby możliwość aby świetlice
wiejskie wróciły ponownie pod Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci w Szczecinie? 

2. BP
Pan radny 
Ryszard 
Dobrzaniecki 

27.03.2019 r.
Zaproponował, aby zaprosić przedstawiciela
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na posiedzenie
sesji.

3. BM
Pan radny 
Ryszard 
Dobrzaniecki 

27.03.2019 r.
Zgłosił, iż na działce znajdującej się przy ul.
Szumin przy drodze Recz - Choszczno nasypana
jest masa odpadów. 

Wezwano właściciela nieruchomości do usunięcia zgromadzonych odpadów na działce w terminie do 
23.04.2019r. W przypadku braku reakcji zostanie wszczęte postępowanie zgodnie z art. 26 ustawy o odpadch

4. BM
Pan radny 
Edward 
Konieczny

27.03.2019 r. Zapytał o budowę sieci kanalizacyjnej w Pomieniu,
która miała być sprawą priorytetową?

W 2008 roku została sporządzona przez Firme EKOTECH z Gorzowa Wlkp., koncepcja programowa 
kanalizacji i budowy oczyszczalni lokalnej oraz przebudowy sieci wodociagowej z rur cementowo - 
azbestowych dla miejscowości Pomień. W roku 2009 zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji 
srodowiskowej. Ale z uwagi na brak środków prace zostały wstrzymane. Zostanie dokonana analiza 
poprzedniego opracowania.

5. BM
Pani radna 
Agnieszka 
Musialik

27.03.2019 r.

Poprosiła, aby dowiedzieć się o możliwość
przyłaczenia się z Pamięcina do sieci
kanalizacyjnej w Suliszewie będącej w zarządzie
MPGK w Choszczno

Zaproponujemy spotkanie z Prezesem MPGK Choszczno w celu omówienia możliowości ewentualnego 
włączenia kolektora tłocznego prowadzacego ścieki komunalne z m. Pamięcin.

6. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 27.03.2019 r.

Poinformował, że w m. Tychowo na drodze nr 10
zrobiono przejście dla pieszych dlatego
zaproponował, aby ponownie zgłosić do GDDKiA
propozycje zrobienia przejścia dla pieszych na
odcinku Sicko - Sokoliniec. 

Ponowne wystąpienie do Dyrektora GDDKiA w Szczecinie o utworzenie przejścia dla pieszych. Pismo do 
wiadomości Panu Radnemu.

7. BM Pani radna 
Jolanta Dubiel 27.03.2019 r.

Zgłosiła problem parkingu przy ul. Kolejowej w
Reczu związanego z parkowaniem klientów
Zakładu Fryzjerskiego jak i Biura Rachunkowego. 

W trakcie przegladu dróg na terenie miasta zostały ocenione wstępne możliwości budowy parkingu przy 
drodze dojazdowej do byłego magazynu gazu. Po wywiezieniu ok.. 60m3 ziemi i po wykonaniu niwelacji 
nasypu, utwardzeniu terenu oraz montazu obrzeży jest mozliwość utworzenia parkingu na ok. 8 pojazdów 
samochodowych. Szacowany koszt ok 20 tys. zł.

8. BM Pan radny Rafał 
Walczak 27.03.2019 r.

Zgłosił, aby na boisku po byłej Szkole
Podstawowej w Lubieniowie naprawić 1
nieświęcącą lampę oraz uruchomić pozostałe na
terenie wsi bo nie wszystkie się palą. 

Konserwacja opraw, umycie kloszy, podcięcie gałęzi zostało wykonane przez Firme MULTI - INSTAL. 
Pozostałe awarie oświetlenia drogowego usuwane są na podstawie zgłoszeń na bieżąco. Przy zgłoszeniach 
proszę podawać w miarę mozliwości numery nieruchomości.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH ORAZ SOŁTYSÓW
zgłoszonych podczas VI sesji

Świetlicami wiejskimi zarządza Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Reczu. MGOKiS zatrudnia 
personel pracujący na świetlicach, zarządza budynkami i mieniem zgromadzonym na świetlicach wiejskich, 
dba o porządek i wyposażenie świetlic, organizuje zajęcia odbywające się na świetlicach, ustala godziny pracy 
świetlic i ich dostępność dla mieszkańcow wsi poza godzinami pracy świetlicy. W ubiegłym roku Pani 
Dyrektor MGOKiS wraz z Panem Burmistrzem spotkali się wstępnie w powyższej sprawie. Powrót do 
rozmów nastąpi po powrocie Pani Dyrektor ze zwolnienia lekarskiego.



9. BM Pan radny Leon 
Grzelak 27.03.2019 r.

Zapytał czy w związku z przeniesieniem placu
zabaw w Sokolińcu jest możliwość przeniesienia
również lampy? 

Problem zgłosimy dla ENEA Oświetlenie z chwilą przeniesienia placu zabaw.

10. BM
Pani sołtys 
Bożena 
Karpińska

27.03.2019 r.

Zapytała czy jest możliwość zrobienia przystanku
dla dzieci z Wielgoszczy od strony Suliborka?
Wynika to z faktu, że dzieci jeżdżą po wszystkich
miejscowościach i wysiadają na końcu, choć mają
najbliżej. 

Przystanek byłby zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 151 . Wystapienie do Dyrektora ZZDW w 
Koszalinie o zgodę na lokalizacje przystanku autobusowego. Na potrzeby zatrzymywania się autobusów 
przewożacych dzieci szkolne. Pismo do wiadomosci Pani Sołtys. 

11. BRG
Pani sołtys 
Bożena 
Karpińska

27.03.2019 r.
Zapytała do kogo należą rowy i kto to ma czyścić
ponieważ na skrzyżowaniu do Suliborka i przy
przejeździe kolejowym w Reczu zrobiło się jezioro.

Rów przy przejeździe kolejowym został oczyszczony, GDDKiA ma oczyścić przepust, by woda mogła 
swobodnie odpływać.  Jeśli chodzi o rowy na terenie samej Wielgoszczy - są własnością Gminy Recz, zgodnie 
z ustawą Prawo wodne czyścić je winni Ci, którzy odnoszą korzyść z ich funkcjonowania, czyli którym rów 
reguluje stosunki wodne, osusza teren itd.

12. BM
Pani sołtys 
Magdalena 
Woźniak

27.03.2019 r.

Poprosiła o uporządkowanie działki gminnej
naprzeciwko placu zabaw w Sicku, która jest
zarośnięta i mieszkańcy wyrzucają tam śmieci oraz
ustawienie tabliczki z napisem "zakaz wyrzucania
śmieci". 

W pierwszej kolejności należy usunąć zakrzaczenia z działki a nastepnie pracownikiem społeczno - 
użytecznym pozbierać śmieci na samym koncu ustawić tablicę zakazujaca wyrzucania śmieci. Usuniecie 
zakrzaczenia oraz ich zrebowanie zostanie zlecone dla ZUH Komunalnik.

13. BM
Pani sołtys 
Magdalena 
Woźniak

27.03.2019 r.
Wnioskowała o ustawienie w m. Sicko
ogólnodostępnych pojemników do odpadów
segregowanych typu "dzwony" .

Regulamin utrzymania czystosci i porządku oraz umowa z ATF nie przewidują ustawiawianie i tworzenie 
ogólnodostepnych punktów zbierania odpadów w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej. Właściciele 
nieruchomosci sami deklarują o selektywnej zbiórce opdpadów.

14. BM
Pani sołtys 
Magdalena 
Woźniak

27.03.2019 r. Wnioskowała o przycięcia krzaków i poszerzenie
drogi wyjazdowej z Sicka na pola. Problem został zgłoszony do Powiatowego Zarządu Dróg pismo do wiadomosci Pani Sołtys.

15. BM Pani sołtys Iwona 
Błażko 27.03.2019 r.

Wnioskowała o naprawę drogi powiatowej przy
przystanku w Grabowcu ponieważ po jednej i
drugiej stronie są dziury. 

Problem został zgłoszony do Powiatowego Zarządu Dróg pismo do wiadomosci Pani Sołtys.


