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wnioskodawcy

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

1. P.POŻ
Pan radny 
Edward 
Konieczny

11.08.2020 r. Zgłosił, że OSP Pomień nie wykonuje swoich 
zadań ustawowych i nie powinna być utrzymywana. 

Przedstawiciel OSP udzielił odpowiedzi informując, że OSP w Pomieniu z racji prawa działa jako Stowarzyszenie. 
Właścicielem budynku w którym znajduję sie remiza jest Gmina i w jej obowiązkach mieści się utrzymanie remizy w 
tym koszty mediów, ubezpieczenia budunku jak i remontów.
Strażacy ochotnicy społecznie – nie pobierając żadnego wynagrodzenia - dbają o teren wokół budunku, o ogrzanie 
budynku w porze zimowej oraz o sprzęt jaki pozostał na wyposażeniu remizy OSP w Pomieniu.

2. BM
Pani radna 
Leonarda 
Cichorzewska

11.08.2020 r.

Wnioskowała, aby zwrócić się do właściciela 
nieruchomości zabudowanej domem 
jednorodzinnym znajdującej się na narożniku 
Rynku w Reczu o wykoszenie i uporządkowanie 
terenu. 

Wskazana nieruchomośc nie należy do zasobu gminnego a stanowi własność prywatną. W zwiazku z czym gmina nie 
ma uprawnień do ingerowania w zarzadzaniu ta nieruchomością.

3. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 12.08.2020 r. Wnioskował o naprawę drogi w miejscu 

skrzyżowania k. kościoła w Sicku. Po przeprowadzeniu przeglądu zostanie sporzadzony zakres prac dla ZUH Komunalnik.

4. BB
Pani radna 
Barbara 
Pokorska

12.08.2020 r. Wnioskowała o przyspieszenie prac zwiazanych z 
adaptacją budynku na świetlicę w Suliborzu. 

Ponieważ wartość kosztorysowa robót budowlanych jest prawie dwa razy większa od posiadanych środków na ten 
cel, inwestycja wymagała wyspecyfikowania kosztów robót przy uwzględnieniu konieczności uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Choszcznie.

5. BB Pan radny Artur 
Petrykowski 12.08.2020 r.

Zgłosił, iż słyszał, że gotowy jest projekt  adaptacji 
budynku na świetlicę w Pamięcinie, ale wstrzymany 
jest bo projektant już dłuższy czas czeka na  
wydanie warunków zabudowy ze strony Urzędu. 

Informacje są nieprawdziwe. W dniu 25 sierpnia br projektant przedstawił założenia projektu w siedzibie Urzędu. 
Spisano notatkę sluzbową w której ustalono: 
1. Należy poprawić w opisie sposób odprowadzenie ścieków.
2. Nastąpi etapowanie inwestycji (etap I i II) zakładając w pierwszej kolejności wykonanie pomieszczeń nr 1, 10, 9, 
15, 11, 14. Z zastrzeżeniem, że etap I będzie wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
3. Należy rozdzielić kosztorysy na dwa etapy, STWOiR będzie jedna.
4. Należy uwidocznić przyłącze wodociągowe.
5. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć pełnomocnictwo oraz decyzje o wz do 28 sierpnia 2020 roku.
6. Zamawiający zastanowi się nad pozostawieniem posadzki lastriko w pomieszczeniu nr 13, oraz brakiem 
docieplenia dachu - Pani Agnieszka Musialik w rozmowie z projektantem kazała pozostawić nawierzchnie podłogi 
(lastriko) i nie ocieplać dachu.
7. W przypadku opóźnienia otrzymania pozwolenia na budowę, termin zostanie przesunięty o odpowiedni czas z 
uwagi na sytuacje epidemiologiczną w kraju. Zamawiający zgodnie z notatką przekazał decyzję o warunkach 
zabudowy w dniu 28.08.2020 r. Dla inwestycji nadal nie ma pełnej dokumentacji projektowej (brak kosztorysów, 
przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).

6. BM Pan rany Dawid 
Koźmiński 12.08.2020 r.

Wnioskował o wykoszenie poboczy przy 
skrzyżowaniu ul. Al. Wolności z ul. St. 
Czarnieckiego oraz przy płynącej tam rzeczce.

Usługa zostanie wykonana przez ZUH Komunalnik.
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7. BM Pan rany Dawid 
Koźmiński 12.08.2020 r.

Wnioskował o ustawienie znaków  wskazujących 
równorzędność dróg na skrzyżowaniu ul. Al. 
Wolności z ul. St. Czarnieckiego.

Prawo o ruchu drogowym reguluje wskazany przypadek.

8. BM Pan rany Dawid 
Koźmiński 12.08.2020 r. Wnioskował o uprzątnięcie po burzy ul. Wolności. Zlecono  ZUH Komunalnik.


