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1. BM 
Pan rany Piotr 

Cybulski 
30.01.2019 r.

Informował, że droga gruntowa Recz-Sicko

biegnąca wzdłuż lasu została zniszczona przez

samochody ciężarowe, które wywożą zrębki z lasu

wobec tego poprosił, aby zainterweniować do tej

firmy, aby drogę poprawili. 

Wezwano pismem Firmę , która zrębowała samosieje drzew i wywoziła zrębki ciężkim sprzętem, do naprawy drogi. W 

dniu 26.02.2019 przedstawiciel Firmy przybył do Urzedu i poinformował, że z uwagi na dokończenie całkowitego 

zrębkowania i koniecznosci wywozu, dokona naprawy drogi na swój koszt z chwilą całkowitego obeschnięcia drogi. 

2. BM 
Pan rany Piotr 

Cybulski 
30.01.2019 r.

Zgłosił problem podmywania drogi powiatowej

Sulibórz - Bytowo z której korzystają mieszkańcy

Suliborza jeżdżąc do sklepu w Bytowie. 

Z uwagi na fakt, ze drogą jest drog powiatową problem w m-cu styczniu został zgłoszony do Zarzadu Dróg 

Powiatowych i do KOWR. Odbyły się oględziny stanu drogi z udziałem Pana Zenona Hawryluka - Kierownika Rejonu 

Dróg Powiatowych. Przyczyną powstawania zastoisk wody na drodze jest niedrożność rowów melioracyjnych przez 

żeremia bobrów. KOWR wezwał dzierżawców łąk do udrożnienia i likwidacji niedrozności. Co zostało przez nich 

wykonane. Wowczas woda zeszła z drogi. Dzierżawcy zobowiazali sie do ciagłego monitorowania powstawających 

żeremi i z chwilą ich powstania będą na bieżąco likwidowane.

3.
BR/Burmi

strz

Pan rany Piotr 

Cybulski 
30.01.2019 r.

Wnioskował, aby na zgłaszane wnioski i

interpelacje podczas posiedzeń pan Burmistrz

odpowiadał na sesji ponieważ mieszkańcy oglądają

sesje i będą mogli usłyszeć odpowiedzi. 

Burmistrz podczas posiedzeń stara się odpowiadać na bieżąco. Jednakże na wszyskie wnioski przygotowywana jest 

odpowiedź, która jest publikowana dla mieszkańców w Biuletynie Informacji Publicznej, połączonego z systemem 

informacji - rada.recz.pl.

4. BM 
Pan radny Leon 

Grzelak 
30.01.2019 r.

Informował, że drogi w gminie są wszędzie w złym

stanie technicznym wobec tego zapytał kiedy

będzie ustalony harmonogram napraw dróg m.in..

które będą w pierwszej kolejności i które zostaną w

ogóle ujęte? 

Harmonogram naprawy dróg gminnych zostanie ustalony po szczegółowym przeglądzie stanu dróg w m-cu marcu. 

Należy podkreślić, że ZUH Komunalnik na zlecenie Burmistrza w sposób ciagły dokonuje naprawy i doraźne remonty 

dróg. Drogi gminne są ciagle monitorowane i wszelkie zauważone usterki są na bieżąco usuwane.

5. BM 

Pan radny 

Edward 

Konieczny

30.01.2019 r.
Informował o złym stanie drogi na ul. Srebrnej na

której jest bardzo dużo dziur.  
Dziury w nawierzchni asfaltowej na ul. Srebrnej zostały naprawione.

6. BM 

Pan Robert 

Babiak Sołtys 

Sołectwa 

Jarostowo 

30.01.2019 r.

Informował o złym stanie drogi powiatowej

Jarostowo - Lubieniów i poprosił pana Burmistrza

o interwencje w tej sprawie w Powiatowym

Zarządzie Dróg . 

 Burmistrz również skierował zapytanie do Dyrektora PZD Łukasza Gonery o określenie szacunkowego terminu 

rozpoczecia prac remontowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Recz. Pismo do wiadomości otrzymał 

również Radny Rady Powiatu - Przewodniczacy Rady Pan Eugeniusz Nykiel. Jednocześnie Pan Zenon Hawryluk - 

Kierownik Rejonu PZD poinformował, że przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z 

równaniem i niwelacją gruntowych dróg powiatowych.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH ORAZ SOŁTYSÓW

zgłoszonych podczas IV sesji


