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1. BM
Pani radna 
Barbara 
Pokorska

15.12.2020 r.
zgłosiła, iż naprzeciwko Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Reczu znajduje się dzikie 
wysypisko śmieci, które należałoby uprzątnąć.

Podrzucone odpady komunalne tj. tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe zostały usunięte z dz. nr 272/9 
przez ZUH Komunalnik w grudniu 2020 r.

2. BM
Pani radna 
Leonarda 
Cichorzewska

15.12.2020 r.

zgłosiła, iż pod zamykanym boksem śmietnikowym 
przy ul. Kościelnej  podrzucone zostały odpady w 
workach, które nie zostały zabrane przez firmę 
odbierającą odpady.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2) Regulamin jako akt prawa miejscowego określa rodzaj i minimalną pojemność 
pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania 
tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym.  Firma odbiera odpady z wyznaczonych punktów wiat miejsc gromadzenia odpadów. Za utrzymanie 
porządku wokół  miejsc gromadzenia odpadów odpowiada zarządca wspólnot lub spółdzielnia mieszkaniowa.

3. BM Pan radny Leon 
Grzelak 16.12.2020 r.

na prośbę mieszkańców wnioskował o 
zamontowanie lampy przed posesją nr 43 w 
Sokolińcu.

Podczas wizji  lokalnej w m. Sokoliniec stwierdzono lokalizację trzech lamp przy drodze powiatowej przed posesją 
nr 43. Teren drogi i pobocza doświetlony. 

4. BM Pan radny Leon 
Grzelak 16.12.2020 r.

wnioskował o przekierowanie lampy znajdującej 
się przy skrzyżowaniu w stronę wejścia do kościoła 
w Sokolińcu. 

Zapytanie zostało przesłane do Enea Óświetlenie 22 grudnia  o obróceniae oprawy oświetleniowej w miejscowości 
Sokoliniec oprawa przy skrzyżowaniu koło kościoła jadąc w kierunku cmentarza tak aby oświetlała drogę i teren koło 
kościoła. Znajdują się tam dwie lampy jedna oświetlałaby drogę powiatową  i przystanek a  druga plac i drogę przy 
kościele. Odpowiedz Enea:  Myślę, że istnieje taka możliwość jak najbardziej, jednak ze względu na duże braki 
kadrowe związane z korona wirusem w tym roku nie damy rady tego zrobić. Proszę o ponowienie prośby na 
przełomie styczeń/luty i wtedy będziemy mogli podjąć działania. Prośbę ponowiono w dniu  18.01.2021 r.

5. BKM Pan radny Leon 
Grzelak 16.12.2020 r. zapytał co dalej ze zdewastowanym budynkiem 

znajdującym się przy stacji PKP w Sokolińcu? Budynek jest przedmiotem najmu. Najemcy zobowiązali się do jego remontu.
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