
Lp. Stan. - 
symbol

Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

Data wpływu / 
zgłoszenia Krótka treść wniosku-interpelacji Sposób i termin załatwienia (realizacja) wniosku- interpelacji

1. BM
Pan radny 
Ryszard 
Dobrzaniecki

18.02.2020 r. Wnioskował o naprawienie ubytków w chodnikach 
na terenie  miasta Recz. 

Miejsca stwarzające zagrożenie zostaną uzupełnione lub wyrównane. Prace zostaną wykonane przez Z.U.H. 
Komunalnik po zakończeniu  prac zleconych w  harmonogramie  z dnia 14.02.2020 r. tj. uzupełnienie i wyrównanie 
drogi ul. Stawowa, Droga Grabowiec - Kraśnik, Kraśnik - Swięciechów, droga Rajsko.

2. BB
Pan radny 
Ryszard 
Dobrzaniecki

18.02.2020 r.
 Zgłosił niebezpieczeństwo z powodu uszkodzeń w 
murze (od ul. Murarskiej) przy posesji znajdującej 
się przy ul. Ratuszowej 47 w Reczu. 

Właściciele posesji pismem z dni 28 lutego zostali zobowiązani do niezwłocznego zabezpieczenia zagrożenia i 
naprawy nieprawidłowości do dnia 20 marca. Prace zostały zakończone.

3. BM Pan radny Dawid 
Koźmiński 18.02.2020 r.

Ponownie wnioskował  o naprawienie 
uszkodzonego chodnika przy skrzyżowaniu ul.Al. 
Wolności z ul. Wolności oraz  ul. Wolności z ul. 
Różaną.

Roboty zostały zlecone Z.U.H. Komunalnik.

4. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 18.02.2020 r. Zgłosił, iż zapadł się mostek przy posesji nr 35 w 

Sicku.
Miejsce zapadnięcia zostanie zabezpieczone i oznakowane. Zakresu robót przedłożony zostanie do Z.U.H. 
Komunalnik celem usunięcia usterki  i przywrócenia przejezdności.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH 
zgłoszonych podczas posiedzenia Komisji przed XIX sesją
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naprawy nieprawidłowości do dnia 20 marca. Prace zostały zakończone.

3. BM Pan radny Dawid 
Koźmiński 18.02.2020 r.

Ponownie wnioskował  o naprawienie 
uszkodzonego chodnika przy skrzyżowaniu ul.Al. 
Wolności z ul. Wolności oraz  ul. Wolności z ul. 
Różaną.

Roboty zostały zlecone Z.U.H. Komunalnik.

4. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 18.02.2020 r. Zgłosił, iż zapadł się mostek przy posesji nr 35 w 

Sicku.
Miejsce zapadnięcia zostanie zabezpieczone i oznakowane. Zakresu robót przedłożony zostanie do Z.U.H. 
Komunalnik celem usunięcia usterki  i przywrócenia przejezdności.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH 
zgłoszonych podczas posiedzenia Komisji przed XIX sesją
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wnioskodawcy
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Miejsca stwarzające zagrożenie zostaną uzupełnione lub wyrównane. Prace zostaną wykonane przez Z.U.H. 
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Wolności z ul. Wolności oraz  ul. Wolności z ul. 
Różaną.
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Cybulski 18.02.2020 r. Zgłosił, iż zapadł się mostek przy posesji nr 35 w 

Sicku.
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uszkodzonego chodnika przy skrzyżowaniu ul.Al. 
Wolności z ul. Wolności oraz  ul. Wolności z ul. 
Różaną.

Roboty zostały zlecone Z.U.H. Komunalnik.
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Koźmiński 18.02.2020 r.

Ponownie wnioskował  o naprawienie 
uszkodzonego chodnika przy skrzyżowaniu ul.Al. 
Wolności z ul. Wolności oraz  ul. Wolności z ul. 
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