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wnioskodawcy

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

1. BB Pan radny Piotr 
Cybulski 19.08.2020 r.

Wyraził obawy związane z niedokończeniem w br.
zadania adaptacji budynku na świetlicę wiejską w
Suliborzu i możliwym brakiem środków na ten cel
w przyszłym roku. 

W bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane oraz zostanie wyłoniony inspektor 
nadzoru inwestorskiego.  Opóźnienie prac związane jest z niewystarczającą ilością zabezpieczonych środków 
na ten cel w budżecie, oraz koniecznością wyspecyfikowania części robót.

2.
ZUH 

KOMUN
ALNIK

Pan radny Ryszard 
Dobrzaniecki 19.08.2020 r.

W zwiazku z długotrwałą suszą zapytał czy ZUH
"Komunalnik" przewiduje ograniczenia w zużyciu
wody? 

W odpowiedzi na zapytanie pana radnego Ryszarda Dobrzanieckiego ZUH "Komumnalnik" poinformował, że 
corocznie apelował do mieszkańców o rozsądne gospodarowanie wodą - tak w celach bytowych jak i 
gospodarczych.  W roku bieżącym poziom wód w studniach był zadowalający w związku z tym taki apel nie 
był ponowiony. W sytuacjach poboru wody do celów przemysłowych ( tj opryski rolników) spółka zwracała 
się z prośbą o korzystanie z wody w godzinach nocnych. 

3. SG Pan radny Tadeusz 
Robaczek 19.08.2020 r.

Zapytał jaka jest realna możliwość otrzymania
kwoty 500.000 zł z rządowego funduszu inwestycji
lokalnych? 

Gmina otrzymała już środki z tego funduszu.

4. BM
Pani Krystyna 
Olejnik Sołtys 
Sołectwa Nętkowo

19.08.2020 r. Wnioskowała o budowę chodnika w m. Nętkowo. Droga powiatowa przebiegajaca przez m. Nętkowo znajduje się w Zarządzie Powiatowym Dróg, w związku z 
czym gmina nie ma możliwosci inwestowania na gruncie obcym.

5. BM
Pani Krystyna 
Olejnik Sołtys 
Sołectwa Nętkowo

19.08.2020 r. Wnioskowała o możliwość zamontowania progu
zwalniajacego w m. Nętkowo. 

Droga powiatowa przebiegajaca przez m. Nętkowo znajduje się w Zarządzie Powiatowym Dróg, w związku z 
czym gmina nie ma możliwosci inwestowania na gruncie obcym.

6. BB

Pani Agnieszka 
Musialik Radna i 
Sołtys Sołectwa 
Pamięcin

19.08.2020 r.
Zapytała na jakim etapie jest wykonanie
dokumentacji projektowej na adaptację budynku na
świetlicę w Pamięcinie.

W chwili obecnej brak dokumentacji projektowej. Projektant ma termin uzyskania pozwolenia na budowę do 
18 września 2020 roku.

7. BRG Pan Ariel Lis Sołtys 
Sołectwa Sulibórz 19.08.2020 r.

Zapytał czy jest możliwość zorganizowania
dojazdów autobusem ponieważ ludzi starszych w
m. Sulibórz jest coraz więcej a nie ma sklepu i brak
jest możliwości dotarcia do lekarza. 

Wielokrotnie zwracaliśmy się z zapytaniem do lokalnego przewoźnika odnośnie usług przewozowych. 
Poinformował nas, że nie jest możliwe utrzymanie stałej siatki połączeń autobusowych w okresach 
pozaszkolnych, ze względu na jej rentowność.
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8. MGOKiS
Pani Sabina Ćwiek 
Sołtys Sołectwa 
Lubieniów 

19.08.2020 r.

Poinformowała, że Pan Jacek Demczur Dyrektor
MGOKiS w Reczu zadzwonił 10 sierpnia br. w
sprawie wieńców dożynkowych i poprosiła, aby
takie sprawy zgłaszać co najmniej 1-2 miesiące
wcześniej. 

Odpowiedź udzielona przez Durektora M-GOKiS w Reczu :  Sytuacja pandemiczna w której się znalezliśmy  
mocno ograniczyła nasze przewidywania do tego co można robić a czego nie należy. W miesiącu czerwcu 
występowały takie obostrzenia że praktycznie jakiekolwiek działania były sparaliżowane i trudne do 
zaplanowania. Sytuacja w tej mierze była dynamiczna. W sierpniu pojawiły się szanse że pewne zadania 
można było podjąć,stąd poszły telefoniczna informacja do sołtysów o planowanym konkursie. W przyszłości 
jeżeli będą sprzyjające warunki ku temu termin podobnego wydarzenia zostanie przekazany do ogólnej 
wiadomości znacznie wcześniej.

9. BM
Pani Sabina Ćwiek 
Sołtys Sołectwa 
Lubieniów 

19.08.2020 r. Wnioskowała o zamontowanie lamp na cmentarzu
w Lubieniowie. W budżecie 2020 r. nie ma zaplanownych środków na taką inwestycję.

10. BM
Pani Iwona Błażko 
Sołtys Sołectwa 
Grabowiec 

19.08.2020 r. Zapytała czy zostanie naprawiony chodnik w m.
Grabowiec ponieważ stan jest coraz gorszy? 

Chodnik znajduje się w pasie drogi powiatowej w związku z czym gmina nie ma możliwosci inwestowania na 
gruncie obcym.

11. BM
Pani Iwona Błażko 
Sołtys Sołectwa 
Grabowiec 

19.08.2020 r. Ponownie zgłosiła problem niedziałającej pompy
na placu zabaw w Grabowcu. 

Pompa zlokalizowana na placu zabaw została zamknieta  i nie ma możliwosci przywrócenia jej 
funkcjonowania. Woda dostępna do poboru powinna posiadać odpowiednie parametry  poprzedzone 
badaniami w akredytowanym  laboratorium. W zwiazku z lokalizacją na placu zabaw i możliwością spożycia 
wody oraz ewentualnego zatrucia jest wyłączona z eksploatacji.

12. BB Pan Ariel Lis Sołtys 
Sołectwa Sulibórz 19.08.2020 r.

Poprosił o określenie na jakim etapie jest projekt
świetlicy wiejskiej w Suliborzu czy na
początkowym czy końcowym? 

W bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane oraz zostanie wyłoniony inspektor 
nadzoru inwestorskiego.  Opóźnienie prac związane jest z niewystarczającą ilością zabezpieczonych środków 
na ten cel w budżecie, oraz koniecznością wyspecyfikowania części robót.


