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Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

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

1. BM
Pani radna 
Leonarda 
Cichorzewska

15.09.2020 r.
ze względu na długi okres między wywozami 
gabarytów zapytała gdzie mieszakańcy mają 
wywozić odpady wielkogabarytowe? 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwa razy do roku czerwiec i wrzesień. Aby sprostać potrzebom 
naszych mieszkańców na wnioski mieszkańców  terminy odbiorów zostały zmienione i w 2020 roku pierwszy odbiór 
odbył się w marcu  a kolejny pażdzierniku. Pomimo trudności związanych z pandemią odpady zostały w terminie 
odebrane. Jeśli chodzi o odpady wystawione  pomiędzy dwoma terminami wywozów przetransportowywane są w 
miejsce tymczasowego składowania i odbierane przez ATF Mirosławiec.

2. BM
Pani radna 
Leonarda 
Cichorzewska

15.09.2020 r.
zgłosiła problem wysypiska odpadów zielonych 
znajdujących się przy placu zabaw w Reczu od 
strony ogrodów działkowych. 

Odpady biodegradowalne i nne tworzywa sztuczne podrzucane przez użytkowników ogrodów działkowych zostaną 
usunięte przez ZUH Komunalnik.

3. BM
Pani radna 
Leonarda 
Cichorzewska

15.09.2020 r. zgłosiła problem z wywróconym pojemnikiem PCK 
na ul. Kościelnej. Pojemnik zostanie poprawiony przez  ZUH Komunalnik.

4. ZB
Pan radny 
Ryszard 
Dobrzaniecki

15.09.2020 r. zapytał czy byłaby możliwość montażu monitoringu 
na placu zabaw przy Baszcie Choszczeńskiej? Trwają rozmowy z firmą E-CHO na temat monitoringu na terenie Gminy Recz

5. ZB
Pani radna 
Barbara 
Pokorska

15.09.2020 r. zapytała o górę ziemi, która pozostala na placu 
zabaw przy Baszcie Choszczeńskiej? Na tytm terenie będzie w przyszłości zlokalizowana zjeżdżalnia.

6. BM Pan radny Artur 
Petrykowski 16.09.2020 r.

wnioskował o rozwiązanie problemu z pniem dębu 
na ul. Owocowej z którego wyrastają gałęzie 
ograniczające widoczność.

Widoczność na wskazanym odcinku zostanie przywrócona. 

7. BM Pan radny Artur 
Petrykowski 16.09.2020 r.

wnioskował o wystosowanie podania do ENEA o 
przełączenie do sieci GPZ ul. Choszczeńskiej, ul. 
Chyżej, ul. Szumin, ul. Trzebiń, ul. Stargardzkiej. 

Po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z Enea nie ma możliwości przyłączenia do GPZ wskazanych ulic.

8. BM Pan radny Dawid 
Koźmiński 16.09.2020 r.

zapytał w kwestii postępów z wcześniejszym 
wnioskiem w sprawie postawienia znaków na 
skrzyżowaniu ul. Stefana Czarnieckiego z ul. 
Wolności. 

Wniosek w tej sprawie został złożony do Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu drogowego w Choszcznie. 

9. BM Pan radny Rafał 
Walczak 16.09.2020 r.

zgłosił problem z lampami na boisku szkolnym 
przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w 
Lubieniowie.

Proszę doprecyzować czego dotyczy wniosek (oprawy nie świecą, zapalaja się lub gasną, uszkodzenia przez konary 
drzew).

10. BB Pan radny Rafał 
Walczak 16.09.2020 r. zapytał o przeciek dachu po remoncie w 

Przedszkolu Miejskim w Reczu? Przeciek został zlikwidowany.
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11. BM Pan radny Leon 
Grzelak 16.09.2020 r. zapytał co dalej w kwestii przejścia dla pieszych 

przy świetlicy w Sokolińcu?

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu drogowego w Choszcznie pozytywnie przychyliła się do lokalizacji 
przejścia dla pieszych w okolicy swietlicy przy zachowaniu: barier ochronnych spowalniajacych od strony wyjścia z 
posesji świetlicy oraz zastosowaniu opraw oświetleniowych o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego. 
Zgodnie ze zleceniem BM/28/2020 bariery ochronne zostały zamówione i oczekujemy na dostawę. Bariery 
zamontowano w grudniu 2020 r.

12. BN Pan radny Leon 
Grzelak 16.09.2020 r. zapytał czy byłaby możliwość przejęcia budynku na 

lokale przy przystanku kolejowym w Sokolińcu? Budynek aktualnie jest przedmiotem umowy najmu,zgodnie z którą najemca zaadaptuje go na cele mieszkaniowe.

13. BB Pan radny Leon 
Grzelak 16.09.2020 r. zgłosił ponownie problem zbyt wysokich progów 

na peronie w Sokolińcu. Zadanie nie dotyczy Gminy Recz.


