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Krótka treść wniosku-interpelacji Sposób i termin załatwienia (realizacja) wniosku- interpelacji

1. BM

Pani radna/sołtys 

Agnieszka 

Musialik

05.12.2018 r.

Zgłosiła, że droga w Pamięcinie za parkiem po

opadach deszczu jest nieprzejezdna i tworzy się

błoto. Przy drodze wycięto i nie uprzatnięto

krzaków. 

ZUH Komunalnik dokonał naprawy drogi kruszywem 0 - 30,1 mm, obecnie droga jest w dobrym stanie. Problem 

gałęzi zostanie rozwiązany wiosną poprzez ich wywiezienie i zrębkowanie

2. BB

Pan radny 

Tadeusz 

Robaczek 

05.12.2018 r.

Zapytał co będzie z przyznanymi od roku na

termomodernizację budynku domu kultury

środkami?

Dla zadania "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej – budynek Domu Kultury w Reczu ul. 

Ratuszowa 27" zostały już ogłoszone dwa przetargi, które zostały unieważnione ponieważ cena ofert przewyższała 

kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia. Jest to spowodowane wzrostem cen zarówno 

materiałów budowlanych jak i samych robót. Pod koniec 2018 roku zostały przeszacowane koszty w oparciu o nowe 

poziomy cen rynkowych. III przetarg zostanie ogłoszony w II kwartale 2019 roku.

3. BP
Pan radny Piotr 

Cybulski
05.12.2018 r.

Czy radni i sołtysi mogą liczyć na wsparcie

finansowe przy organizacji mikołajek dla dzieci?
Sołtysi otrzymali wsparcie finansowe na organizację paczek lub spotkań mikołajkowych dla dzieci.

4. BM
Pan radny Piotr 

Cybulski
05.12.2018 r.

Zgłosił, że podczas wykonywania nowej

nawierzchni na DK 10 zjazd do Sicka nie został

wykonany poprawnie; poprosił o interwencję.

Droga dojazdowa do Sicka jest drogą powiatową, wniosek został przekazany dla Dyrektora Zarzadu Dróg 

Powiatowych Pana Łukasza Gonery. Z uzyskanych informacji wynika, że planowane jest spotaknie na gruncie 

przedstawicieli zarządu dróg powiatowych i Generalnej Dyrekcji.

5. BM
Pan radny Piotr 

Cybulski
05.12.2018 r.

Poprosił, aby wystąpić do PZD w Choszcznie o

uzupełnienie ubytku destruktu na drodze

prowadzącej do Sicka.

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. 

(Zainteresowanemu przekazano kopię zgłoszenia wraz z odpowiedzią).

6. BM

Pani radna 

Leonarda 

Cichorzewska

05.12.2018 r.
Zapytała czy przy okazji budowy PSZOK-u gmina

planuje budować śmietniki?

W ramach zadania pn: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkanców Gminy 

recz na działce nr ewid. 432/10" nie jest przewidywana budowa osłon śmietnikowych

7. BM

Pani radna 

Leonarda 

Cichorzewska

05.12.2018 r.
Zgłosiła koniecznośc posprzątania śmieci na ul.

Kościelnej. 
Odpady zostały posprzątane, zwrócono uwagę dla ZUH Komunalnik o częstszym porządkowaniu tego miejsca 

8. BRG
Pan radny Rafał 

Walczak
05.12.2018 r.

Wnioskował, aby powalone na terenie dawnej

szkoły podstawowej w Lubieniowie drzewo

przekazane zostało na rzecz świetlicy wiejskiej w

Lubieniowie, aby można było je spalić.

Drzewo rodzaju lipa jest pomnikiem przyrody i stosownie do art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody "Na terenach 

niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody 

podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu" (Burmistrz Recza, stosownie do ustawy o ochronie 

przyrody  wysłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 29.01.2018 r. pismo o 

uzgodnienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Reczu dotyczacej zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa 

rodzaju lipa. Postanowieniem z dnia 19.02.2018 RDOŚ w Szczecinie nie uzgodnił projektu, powołując się na art. 40 

ust. 2 ustawy o ochronie przyrody , przywołany powyżej). Drzewo musi więc pozostać na działce do naturalnego 

rozkładu.

9. BB
Pani sołtys Sabina 

Ćwiek
05.12.2018 r.

Zapytała jakie są plany gminy związane z

budynkiem dawnej szkoły podstawowej w

Lubieniowie oraz placem wokół budynku?

W 2019 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na zmiane sposobu użytkowania budynku 

na mieszkania.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH ORAZ SOŁTYSÓW

zgłoszonych podczas II sesji



10. BM
Pani sołtys Sabina 

Ćwiek
05.12.2018 r.

Zgłosiła, że po Dniu Wszystkich Świętych nie

uprzątnięto terenu cmentarza w Lubieniowie.

Informacja od ZUH Komunalnik na wszystkich cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Recz są umieszczone 

pojemniki 1100 l i oprózniane przez ATF co 2 tygodnie. Mieszkańcy przyzwyczaili się do wyrzucania odpadów do 

istniejacych boksów a nie do pojemników. Zarządca cemntarzy w okresie wiosennym przystapi do likwidacji boksów 

na wszystkich cmentarzach komunalnych na terenie gminy.

11. ZB
Pani sołtys Sabina 

Ćwiek
05.12.2018 r.

Zapytała do kogo zgłaszać problemy w okresie

zimowym, skoro nie ma już osób zatrudnionych w

ramach prac społecznie- użytecznych?

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

12. BM
Pani sołtys Iwona 

Błażko
05.12.2018 r.

Poprosiła o naprawienie pompy wody na placu

zabaw w Grabowcu.
Zlecnie naprawy pompy zostanie udzielone dla ZUH Komunalnik w m-cu marcu 2019 r.

13. BM
Pani sołtys Iwona 

Błażko
05.12.2018 r.

Zgłosiła, ze przystanek autobusowy w Grabowcu

zagraża bezpieczeństwu.

Analizowana jest rozbiórka istniejącego przystanku i zakup nowego, takiego jaki znajduje się w Nętkowie, realizacja 

zadania m-c kwiecień/maj.

14. BM
Pani sołtys Iwona 

Błażko
05.12.2018 r.

Zapytała czy chodnik w Grabowcu zostanie

naprawiony?

Wg odpowiedzi uzyskanej z PZD w Choszcznie 29 styczna 2019 r. budowa chodnika w miejscowości Grabowiec 

została ujęta w harmonogramie planowanych robót drogowych i rozpatrzona wraz z innymi wnioskami. 

(Zainteresowanej przekazano kopię zgłoszenia wraz z odpowiedzią).

15. BM

Pani radna/ sołtys 

Agnieszka 

Musialik

05.12.2018 r.

Zapytała czy w Pamięcinie w parku oraz w

Jarostowie przy przystanku autobusowym

zamontowane zostaną lampy oświetleniowe?

W związku ze znacznymi podwyżkami cen energii oświetlenia drogowego została zachwiana realizacji ustaleń z Enea 

Oświetlenie w zakresie nowych dobudów w ramach funduszy inwestycyjnego. W miesiącu lutym planowane jest 

kolejne spotakanie z Dyrektorem Grzegorzem Stasikiem w zakresie realizacji poszczególnych zadań. Po planowanym 

spotkaniu zostanie przedłożony Radzie Miejskiej  do zatwierdzenia plan zamierzeń kolejnych rozbudów oświetlenia 

drogowego na terenie Gminy Recz.

16. BB

Pani radna/ sołtys 

Agnieszka 

Musialik

05.12.2018 r.

Zapytała jakie działania zostaną podjęte przez

gminę w sprawie budynku w Pamięcienie, w

którym ma powstać świetlica wiejska?

W pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja na świetlicę w Suliborzu i budynku po szkole podstawowej 

w Lubieniowie.

17. BB
Pani radny/ sołtys 

Piotr Żygała 
05.12.2018 r.

Zapytał co dalej ze świetlicą wiejską w Nętkowie,

ponieważ rynny są w coraz gorszym stanie, a

budynek niszczeje. 

Świetlica w Nętkowie zlokalizowana jest w budynku należącym do parafii. Gmina nie może partycypować w kosztach 

związanych z remontem budyku, który nie jest jej własnością.


