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1. BB
Pan radny Dawid 
Koźmiński

17.06.2019 r.
Wnioskował o poprawienie dróg na ulicach: 
Czarnieckiego, Al.Wolności, Wolności ponieważ 
tworzą się dziury. 

Naprawa dróg wykonywana jest sukcesywnie zgodnie z protokołem z przeglądu dróg, 
który zostal Państwu dostarczony.

2. BM
Pani radna 
Leonarda 
Cichorzewska

17.06.2019 r.
Wnioskowała o naprawę 3 ławek na ul. 
Stargardzkiej oraz koło posesji nr 3 przy ul. 
Kolejowej. 

Materiał został zakupiony. ZUH Komunalnik otrzymał polecenie naprawy ławek na ulicy 
Kolejowej i Stargardzkiej.

3. BP
Pani radna 
Agnieszka 
Musialik

17.06.2019 r.
Wnioskowała o wycięcie trzciny na plaży w m. 
Żeliszewo.

Jezioro Cedynia w miejscowości Żeliszewo, nr ew. dz. 4 jest własnością Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Szczecinie w zarządzie przedsiębiorstwa Wody Polskie. W 
zwiazku z czym wniosek skierować należy do ww instytucji. Jednocześnie informuję, że 
informuję, że zgodnie z art. 34a ust 1 Ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. 
U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z późn. zm.) rada gminy określa corocznie do dnia 31 
maja wykaz kąpielisk na terenie gminy. Rada Miejska w Reczu nie podjęła uchwały 
dotyczącej uruchomienia kąpielisk lub miejsc ykorzystywanych do kąpieli w sezonie 
letnim zlokalizowanych na terenie Gminy Recz. Na jeziorach w miejscowościach Rajsko i 
Żeliszewo są dwa dzikie kąpieliska, miejsca zwyczajowo wykorzystywane przez 
mieszkańców gminy do kąpieli, są one nieoznakowane oraz  nieobjęte nadzorem 
sanitarnym ani dozorem służb ratownictwa wodnego.  

4. BP
Pani radna Aneta 
Kamionka

17.06.2019 r.
Wnioskowała o postawienie ławek nad jeziorem 
Rajsko I. 

Jezioro Rajsko wraz z terenem przyległym nr ew. dz. 417 jest własnością Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. W zwiazku z obowiazujacym prawem, do 
zamontowania urządzeń malej architektury niezbedne jest zgłoszenie zamiaru robót 
budowlanych do Starostwa powiatowego w Choszcznie, ponieważ Gmina Recz nie 
dysponuje prawem do nieruchomosci nie ma prawa zabudowywć ww. działki. informuję, 
że zgodnie z art. 34a ust 1 Ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. Nr 239, 
poz. 2019 z 2005 r. z późn. zm.) rada gminy określa corocznie do dnia 31 maja wykaz 
kąpielisk na terenie gminy. Rada Miejska w Reczu  nie podjęła uchwały dotyczącej 
uruchomienia kąpielisk lub miejsc wykorzystywanych do kąpieli w sezonie letnim 
zlokalizowanych na terenie Gminy Recz. Na jeziorach w miejscowościach Rajsko i 
Żeliszewo są dwa dzikie kąpieliska, miejsca zwyczajowo wykorzystywane przez 
mieszkańców gminy do kąpieli, są one nieoznakowane oraz  nieobjęte nadzorem 
sanitarnym ani dozorem służb ratownictwa wodnego. 

5. BM
Pan radny Leon 
Grzelak

18.06.2019 r.
Zgłosił ponownie, iż na stacji kolejowej za nisko 
znajduje sie peron i pasażerowie mają problem z 
wysiadaniem z pociągu.

Teren peronu nie jest własnością gminy. Gmina w tym przypadku nie może przebudować 
peronu. 

6. BM
Pani radna 
Barbara 
Pokorska

18.06.2019 r.
Zgłosiła, iż na ul. Podgórnej o godzinie 18.00 palą 
się lampy. 

Sprawę zgłoszono do serwisu enea-oświetlenie - dostosowano do pory dnia.
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