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1. BRG Pani radna Agnieszka 
Musialik 27.11.2019 r.

W związku z odpowiedzią, że do końca listopada
br. zostaną zabrane krzaki w Rajsku zapytała czy
rzeczywiście do końca listopada br. będzie to
wykonane czy w późniejszym terminie? 

Wywiezienie krzewów z miejscowości Rajsko zostało ujęte w harmonogramie robót drogowych. Postarają się 
to usunąć w jak najszybszym możliwym termini terminie. Przesunięcie jest związane ze względu na liczne 
awarie oraz wykonanie pozostałych robót zawartych w harmonogramie. ZUH Komunalnik poinformował, że 
gałęzie zostaną zabrane do I połowy stycznia.

2. BRG Pani radna Agnieszka 
Musialik 27.11.2019 r. Wnioskowała o wycięcie krzaków na odcinku drogi

Grabowiec - Kraśnik.

W dniu 11.09.2019 r. podpisaliśmy umowę na nieodpłatne pozyskanie drewna w zamian za wyczyszczenie 
drogi z odrostów drzew o obwodach pni poniżej 50 cm. Do dnia 31.10.2019 r. zleceniobiorca miał zakończyć 
pracę. Do dnia dzisiejszego nie można skontaktować się z Wykonawcą. W chwili obecnej poszukujemu osoby 
chętnej do wyczyszczenia drogi z Grabowca do Kraśnika.

3. BR Pani radna Agnieszka 
Musialik 27.11.2019 r. Zapytała o możliwość poprawy chodnika w

Grabowcu? 

Odpowiedzi udzielono podczas XV sesji przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie, który po 
uzgodnieniach telefonicznych z Dyrektorem PZD w Choszcznie poinformował, że chodnik w przyszłym roku 
zostanie poprawiony. 

4. BB Pan radny Piotr 
Cybulski 27.11.2019 r.

Wnioskował o przyspieszenie pracy remontowych
w obiekcie w którym ma być świetlica wiejska w
Suliborzu.

W budżecie na 2020 r. zaplanowano środki na remont. Poszukiwane również będzie dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych.

5. BR Pan radny Piotr 
Cybulski 27.11.2019 r.

Wnioskował o naprawę notorycznie zalewanej
drogi na odcinku Sulibórz - Bytowo z uwagi , iż
mieszkańcy korzystają ze sklepu w Bytowie. 

 Odpowiedzi udzielono podczas XV sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie  Pana 
Eugeniusza Nykla, który informował, że na tej drodze jest wada techniczna bo droga jest umiejscowiona za 
nisko przy torfowym polu.  Dyrektor PZD ma pomysł jak to poprawić, ale niezbędne są do tego środki 
finansowe. 

6. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 27.11.2019 r.

Zgłosił, iż firma, która wycinała brzozy miała
naprawić drogę leśną na odcinku Sicko - Recz i
niestety firmy nie ma, a droga jest nie naprawiona. 

Firma dokonująca wycinki została wezwana do naprawienia drogi - niestety nie wywiązała się z tego 
obowiązku. Zostanie ponownie wysłane ponaglenie. W razie braku odzewu spróbujemy podjąć kroki prawne a 
wykonanie naprawy zostanie zlecone do wykonania przez ZUH Komunalnik.

7. BR Pan radny Piotr 
Cybulski 27.11.2019 r.

Zapytał co było przyczyną zwolnienia pani
pracującej na świetlicy w Suliborzu przesuniętej do
pracy na świetlicy w Suliborku? 

Odpowiedzi udzielono podczas XV sesji przez Burmistrza Recza oraz Pana Marka Jarzębińskiego wz. 
Dyrektora M-GOKiS. Podczas sesji poinformowano, iż na wniosek mieszkańców wsi Suliborek zlikwidowano 
etat z powodu braku dzieci uczęszczających do świetlicy wiejskiej. 

8. BM Pan radny Tomasz 
Smus 27.11.2019 r.

Wnioskował, aby zwrócić się do Rejonowej
Spółdzielni Mieszkaniowej o ponaglenie w
wykonaniu drugiej zadaszonej wiaty na pojemniki
na odpady na Osiedlu Słonecznym. 

Zgłoszono telefonicznie wniosek do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Choszcznie. Prezes zapewnił, że 
powstanie wiata na odpady na os. Słonecznym oraz przy ulicy Ratuszowej. Wstępne prace rozbiórkowe starej 
zabudowy na odpady komunalne zostay przeprowadzone już przy ulicy Ratuszowej.

9. BB Pan radny Tomasz 
Smus 27.11.2019 r. Zapytał na jakim etapie jest budowa sklepu DINO? 

Rolą Burmistrza przy temacie budowy DINO było wydanie wypisu z wyrysem z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji na lokalizację zjazdu, czy wycinki drzew. Dalszych 
informacji nie posiadamy. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że jest na etapie projekowania.
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10. BN Pan radny Rafał 
Walczak 27.11.2019 r.

Wyraził zaniepokojenie faktem, iż p. Burmistrz nie
jest zainteresowany przejęciem działki nr 259 w
Lubieniowie od KOWR z możliwości
dofinansowania do remontu w wysokości 80 %. 

Działka nr 259 jest drogą, która przede wszystkim stanowi dostęp do pobliskich nieruchomości pełniących 
funkcję ogrodów. Nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi graniczą z działką nr 21 będącą 
drogą powiatową oraz działką 4/2 będącą drogą gminną. W miesiącu styczniu zostanie dokonana analiza 
możliwych do przejęcia dróg od KOWR.

11. BP Pan radny Rafał 
Walczak 27.11.2019 r. Zapytał czy 2020 r. mogą liczyć na nowy plac

zabaw w m. Lubieniów ?
W budżecie gminy zostały zaplanowane środki na wkład własny na ten cel. Gmina będzie starała się o 
pozyskanie dofinansowania na utworzenie strefy OSA w Lubieniowie.

12. BN Pan radny Tadeusz 
Robaczek 27.11.2019 r.

Zapytał pana Burmistrza dlaczego w roku 2019 r.
nie informował Rady Miejskiej o propozycjach
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział
Terenowy w Szczecinie w sprawie nieodpłatnego
przejęcia nieruchomości będących w zasobie
Skarbu Państwa tj. 6 dzialek będacymi drogami
dojazdowymi do budynków mieszkalnych 3 działki
w Lubieniowie nr 139, 230, 259, w Grabowcu nr
68, w Pomieniu nr 395/15, w Suliborku nr
105/18?

Informowanie Rady Miejskiej o otrzymanych poropozycjach przejęcia nieruchomości na mienie gminne nie 
należy do obowiązku Burmistrza. W sytuacji gdy otrzymana propozycja jest przyjęta, zostaje przedstawiony 
Radzie Miejskiej projekt uchwały wyrażający zgodę na nabycie. 

14. BM Pani radna Barbara 
Pokorska 27.11.2019 r.

W związku z informacją, że roboty na ul.
Podgórnej zostaną rozpoczęte przez ZUH
"Komunalnik" do 15.11.br. Pani radna
poinformowała, że zostały rozpoczete, ale niestety
zakończone przed ich wykonaniem. Wobec tego
wnioskowała, aby osoba nadzorująca naprawy ze
strony Urzędu Miejskiego stwierdziła czy to
zadanie jest już zrobione. 

Roboty drogowe na ulicy Podgórnej zostały zakończone. Opóźnienie wynikało z uwagi na opady deszczu po 
których wykonawca musiał przerwać prace i usuwać awartie np. pompy na odcinku kanalizacji  Sokoliniec-
Recz.

15. BR Pan radny Tadeusz 
Robaczek 27.11.2019 r.

Informował, że na I sesji Rady Miejskiej padła
propozycja, aby podjąć uchwałę intencyjną
upamiętniającą 100-lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę i zaproponował
powstanie kamienia z tablicą pamiątkową. Dodał,
że Pan Burmistrz wyraził poparcie jednak nic w
tym temacie nie zrobiono. 

Zgodnie ze Statutem Gminy Recz „§ 56. 1. Prawo inicjatywy uchwałodawczej posiada Burmistrz Recza, 
komisje Rady, kluby radnych, grupa 3 radnych oraz grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo 
wyborcze do organu stanowiącego na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym i w uchwale 
Rady określającej szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 
inicjatyw obywatelskich, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi jakim 
muszą odpowiadać składane projekty.”. Wobec powyższego pracownicy Urzędy Miejskiego w Reczu służą 
pomocą w przygotowaniu projektu uchwały.

16. BM Pan radny Piotr 
Żygała 27.11.2019 r. Zapytał o wymianę szyby na przystanku w

Nętkowie? 
Montaż szyby w wiacie przystanku w Netkowie i Reczu przy ulicy Lubanowskiej został wykonany w dniu 
19.12.2019 r.



17. BR Pan Robert Babiak 
Sołtys Jarostowa 27.11.2019 r.

Zapytał czy jest możliwość złożenia wniosku i
dopisania do budżetu gminy na 2020 r., środków na
budowę lampy w Jarostowie? 

Odpowiedzi udzielono podczas XV sesji przez Skarbnika Miejskiego. Pani Ewa Patrzałek Skarbnik Miejski 
informowała, że wniosek można zawsze złożyć a budżet w trakcie roku może być zmieniony. 

19. BN Pani  Sabina Ćwiek 
Sołtys Lubieniowa 27.11.2019 r.

Zapytał do kogo można się zwrócić w zwiazku z
zabraniem pojemników na odzież używaną w m.
Lubieniów. 

Pojemniki należą do Zachodniopomorskiego Odziału Okręgowego Czerwonego Krzyża, który to zajmuje się 
również ich opróżnianiem. W miejscowości Lubieniów zgodnie z umową dzierżawy nr 41/BN/2019 pojemnik 
powninien znajdować się na działce nr 107/10.

20. BM

Pani Aneta 
Kamionka radna i 
sołtys Sołectwa 
Rybaki 

27.11.2019 r. Wnioskowała o ustawienie pojemnika na śmieci na
placu zabaw w m. Rybaki. Wnioskowany pojemnik na odpady  zostanie zakupiony w styczniu 2020 r. 

21. BM Pan radny Ryszard 
Dobrzaniecki 27.11.2019 r.

Wnioskował również o przegląd koszy publicznych
na terenie m. Recz i zainstalowanie ich także w
miejscach gdzie na długich odcinkach jest ich brak. 

Zostanie przeanalizowane  postawienie nowych koszy na odpady komunalne. 


