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1. BM Pan radny Ryszard 
Dobrzaniecki 23.09.2020 r.

w imieniu mieszkańców wnioskował o
zamontowanie progów zwalniających na ul.
Środkowej w Reczu m.in. ze względu na ciąg
pieszy ze szkoły w pobliżu apteki. 

Brak jest możliwości lokalizacji progów zwalniającego na drodze gminnej nr 650141Z ul. Środkowa wynika 
to z faktu funkcjonowania na przedmiotowej drodze komunikacji autobusowej. Ponadto parametry drogi  nie 
zezwalają na montaż progu zwalniającego. Również nalezy wskazać, iż zamontowane progi zwalniające 
przyczynią sie między innymi do zwiększenia hałasu i drgań w okolicy szczególnie uciążliwego dla 
mieszkańców posesji w bliskości zamontowanego progu, ponadnormatywna emisja spalin pojazdów, które 
przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu.

2. BI Pan radny Rafał 
Walczak 23.09.2020 r. wnioskował o zakup dodatkowych mikrofonów na

sesję. 

Mikrofony zostały zakupione do sali narad w Urzędzie Miejskim. Pandemia spowodowała przeniesienie obrad 
do Sali gimnastycznej stąd problem. Wniosek zostanie rozpatzrony w roku 2021. Zakup sprzętu sesyjnego to 
wydatek kilkunastu tysięcy złotych.

3. BM Pan radny Rafał 
Walczak 23.09.2020 r.

wnioskował o zamontowanie lampy w m. Rybnik
ponieważ mieszkają tam 3 rodziny i jest brak
oświetlenia. 

Montaż lamp w m. Rybnica  jest nieuzasadniony finansowo. Wykonanie jednej lampy z montażem kabla w 
ziemi to koszt około 17 tys. zł. Przy długosci kabla 80 mb. Odległość od Lubieniowa do Rybnicy to około 2,5 
km.

4. BM Pan radny Rafał 
Walczak 23.09.2020 r.

wnioskował o dołożenie lampy na istniejącym
słupie na działce nr 136/1 w Lubieniowie z uwagi
na brak widoczności przy wyjeździe. 

Po dokonaniu wizji w terenie zostanie podjęta decyzja.

5. BM Pan radny Rafał 
Walczak 23.09.2020 r. wnioskował o zamontowanie lamp na cmentarzu w

Lubieniowie;
Fundusz rozwojowy został wykorzystany na zakup i wymianę opraw oświetleniowych w miejscowości Pomień 
i Recz. Wykonanie nowych punktów oświetlenia nie będzie uzasadniony ekonomicznie.

6. BM Pan radny Tomasz 
Smus 23.09.2020 r.

w imieniu mieszkańców wnioskował o
wystosowanie pisma do GDDKiA o zamontowanie
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na
drodze krajowej nr 10 przy Osiedlu Słonecznym. 

Wystosowane zostanie pismo do GDDKiA o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na 
drodze krajowej nr 10 przy Osiedlu Słonecznym. 

7. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 23.09.2020 r. ponownie zgłosił problem z zalaną drogą

powiatową Sulibórz  - Bytowo. Zaistniały problem zgłoszono do własciciela drogi PZD w Choszcznie.

8. BN Pan radny Tadeusz 
Robaczek 23.09.2020 r.

w imieniu przedsiębiorcy, który zgłaszał wczesniej
chęć zakupu poinformował o dalszym
zainteresowaniu nieruchomością wraz z budynkami
po byłym ZUH "Komunalnik" w Reczu dz. nr
236/4 i 236/1. 

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży. Jeżeli zainteresowany zakupem zgłosi ten fakt do Urzędu, 
wówczas zostanie uruchomiona procedura sprzedaży.
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9. BM
Pani Bożena 
Karpińska Sołtys 
Sołectwa Wielgoszcz

23.09.2020 r.
wnioskowała o uzupełnienie dziur na drodze
gminnej prowadzącej przez m. Wielgoszcz do drogi
wojewódzkiej nr 151. 

Prace zostaną wykonane po zimie przez ZUH Komunalinik.

10. BK

Pan radny Leon 
Grzelak , Pani Anna 
Papierska Sołtys 
Sołectwa Rajsko oraz 
Pani Krystyna 
Olejnik Sołtys 
Sołectwa Nętkowo

23.09.2020 r.

poruszyli problem z przewoźnikiem i przyjazdem
dzieci ze szkół średnich. Wyjaśniali, że dzieci o
godzinie 16.00 dojeżdzają do m. Recz i nie mają
dojazdu do m. Sokoliniec, Nętkowo, Rajsko,
Żeliszewo a bilety miesięczne mają wykupione. 

Dojazdy uczniów do średnich szkół są sprawą indywidualną między uczniem (lub jego rodzicem) a 
przewoźnikiem. W momencie kupna biletu następuje zawarcie umowy przewozu. Przewoźnik ma obowiązek 
jeździć zgodnie z rozkładem jazdy, ustalonym przez siebie i zgłoszonym do Urzędu Miejskiego w Reczu. O 
godzinie 16 nie ma zgłoszonych kursów do Sokolińca, Nętkowa, Rajska, Żeliszewa. Burmistrz Recza 
rozmawiał z Przewoźnikiem o utworzeniu dodatkowego kursu z uwagi na potrzeby mieszkańców, ale 
Przewoźnik nie jest tym zainteresowany ze względu na nieopłacalność tego przedsięwzięcia.

11. BM
Pani Krystyna 
Olejnik Sołtys 
Sołectwa Nętkowo

23.09.2020 r.

ponownie wnioskowała o budowę chodnika na
drodze powiatowej w m. Nętkowo oraz o
partycypowanie gminy w kosztach budowy
chodnika.

Właścicielem drogi powiatowej kierunek Grabowiec - Nętkowo jest Powiatowy Zarząd Dróg. PZD pismem z 
dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie budowy chodnika oraz poprawy pobocza poinformował iż ubytki w 
poboczu drogi zostaną uzupelnione destruktem bitumicznym, natomiast budowa uzależniona jest od wielkości 
posiadanych środków finansowych.


