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1. BP/MGOKiS

Pan radny 

Edward 

Konieczny

20.12.2018 r.

Zapytał jaki jest status świetlicy wiejskiej w

Pomieniu i komu wynajmowany jest budynek,

ponieważ nie jest on ogrzewany. 

w sprawie statusu świetlicy:

zgodnie z umową nr 14 A/2011 zawartą w dniu 7 marca 2011 r. pomiędzy: Gminą Recz zwaną w dalszej części 

,,Użyczającym” a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Reczu zwanym dalej ,,Biorącym w użyczenie”

istnieje zapis: 

§1 pkt.1 ,,Użyczający użycza nieodpłatnie biorącemu w użyczenie lokal użytkowy o pow. ogólnej

186,86 m2 w tym świetlica duża o pow. 65,72 m2, świetlica szkolna o pow. użytkowej 60,00 m2,

szatnia o pow. użytkowej 16,80 m2, korytarz o pow. uzysk. 11,34 m2 oraz sanitariaty o pow.

użytkowanej 33,00 m2”,

w sprawie ogrzewania:

zgodnie z umową nr 21/2014 zawartą w dniu 19 maja 2014 roku pomiędzy: Gminą Recz zwanym dalej 

,,Wydzierżawiającym” a Sławęcińskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych zwanym dalej ,,Dzierżawcą”,

istnieje zapis:

§4 pkt.11 ,,Dzierżawca zobowiązuje się do zawarcia odrębnych umów z dostawcami mediów oraz

ponoszeniem ich kosztów w tym: opłata za energię elektryczną, zużytą wodę, opłaty za odbiór i

zagospodarowanie odpadów komunalnych. Centralne ogrzewanie we własnym zakresie.”

Informacja dodatkowa:

Z posiadanych informacji wynika, że budynek, w tym świetlica wiejska jest ogrzewany przez

palacza zatrudnionego przez Stowarzyszenie.

2. ZB
Pan radny Leon 

Grzelak
20.12.2018 r.

Zapytał co w okresie zimowym mają zrobić wioski,

które nie będą miały pracowników zatrudnionych

w ramach prac społecznie- użytecznych? 

Problemy zgłaszać do Urzędu Miejskiego. Prace społecznie-użyteczne będą realizowane od 4 lutego 2019 r.

3. BK

Pani sołtys 

Akejsandra 

Skonieczna

20.12.2018 r.
Wnioskowała o zmianę godziny odjazdu autobusu

szkolnego z godziny 6:45 na godzinę 7:15-7:20. 

Dowozy uczniów realizowane są w oparciu o komunikację regularną z pierwszeństwem przejazdu uczniów i dzieci 

dojeżdżających do szkoły i przedszkola. Z wyjaśnień Przewoźnika wynika, że rozkład jazdy jest ułożony tak, by 

umożliwić także dojazd uczniom uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych w Choszcznie. W przypadku zmiany 

godzin odjazdu z 6:45 na 7:15 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z tego kierunku nie zdążaliby na autobus z Recza 

do Choszczna.  

4. BK

Pani sołtys 

Akejsandra 

Skonieczna

20.12.2018 r.
Zgłosiła, że w autobusach, którymi dzieci

dojeżdżają do szkoły brakuje miejsc siedzących. 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu dokonał kontroli autobusów jeżdżących na trasie Sulibórz, Suliborek, Rybaki, 

Słutowo w dniach: 02.01.2019 r., 04.01.2019 r., 11.01.2019 r. W wyżej wymienionych dniach wszyscy uczniowie 

mieli zapewnione miejsca siedzące. W przypadku gdy nadal będzie brakowało miejsc siedzących w autobusie proszę o 

zgłaszanie niezwłocznie takich sytuacji kierownikom świetlicy lub nauczycielom, które w dalszej kolejności będą 

przekazane do Urzędu Miejskiego w Reczu w celu weryfikacji.

5. BM
Pani sołtys 

Monika Ciepluha 
20.12.2018 r.

Zgłosiła, że droga na kolonię Pomień jest w bardzo

złym stanie. 

W dniu 18.01.2019 r. równiarka dokonała wstępnego równania drogi, kolejna naprawa drogi przewidziana jest w 

okresie wiosennym po osuszeniu gruntu.

6. BM
Pani sołtys Zofia 

Misiek
20.12.2018 r.

Zgłosiła, że na drodze powiatowej na odcinku Recz-

Żeliszewo- Suliszewo występują liczna dziury. 

Wg odpowiedzi uzyskanej z PZD w Choszcznie 29 styczna 2019 r. wynika, że roboty drogowe związane z utrzmaniem 

tj. remonty cząstkowe nawierzchni bitumcznych oraz naprawa i profilowanie dróg gruntowo- żużlowych rozpoczną się 

z chwilą sprzyjających warunków pogodowych i technicznych do wykonywania prac w tym zakresie. 
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