
Lp. Stan. - 
symbol

Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

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

1. BB Pani radna Aneta 
Kamionka 18.05.2021 r.

 Zgłosiła problem zaniedbanej i zanieczyszczonej 
działki po byłym sklepie znajdującej się w centrum 
wsi Rybaki.

Sprawa została zgłoszona do właściciela gruntu - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Reczu.

2. BK Pan radny Dawid 
Koźmiński 18.05.2021 r.

Zgłosił problem zbyt małej pojemności Przedszkola 
Miejskiego w Reczu  w związku z 14 nieprzyjętymi 
dzieci. 

Przedszkole Miejskie w Reczu posiada 125 miejsc  i tyle dzieci zostało przyjętych. Na dzień dzisiejszy jest 
nieprzyjętych 12 dzieci, nadal trwa proces wyboru przedszkola przez rodziców, którzy złożyli wnioski do więcej niż 
jednego przedszkola. W związku z powyższym liczba dzieci nieprzyjętych prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu.

3. BM Pan radny Dawid 
Koźmiński 18.05.2021 r.

Wnioskował o naprawę drogi na ul. Stefana 
Czarnieckiego, która spłynęła po ostatnich 
opadach. 

Droga na ul. Czarnieckiego zostanie ujęta w harmonogramie napraw dróg. Wykonawca robót ZUH Komunalnik.

4. BM Pan radny Dawid 
Koźmiński 18.05.2021 r.

Zapytał o podjęte kroki w sprawie zmiany 
organizacji ruchu na ul. Stefana Czarnieckiego w 
Reczu?

Pismo ws. zmiany organizacji ruchu zostało wysłane do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dnia 24.11.2020 
r.. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

5. BM Pan radny Leon 
Grzelak 19.05.2021 r.

Wnioskował, aby zwrócić się do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Choszcznie o remont i naprawę 
dróg powiatowych po okresie zimowym. 

ZDP jako właściciel odpowiada za stan dróg i w swoim harmonogramie ujmuje bieżące utrzymanie dróg. Podczas 
ostatniej rozmowy telefionicznej (początek czerwca) z Panem Zenonem Chawrylukiem, poinformowano o 
konieczności uzupełnienia ubytków w drogach powiatowych (dziura naprzeciwko świetlicy w Sokolińcu i przejście 
dla pieszych w Sokolińcu).

6. BRG
Pan radny 
Ryszard 
Dobrzaniecki

19.05.2021 r.
Wnioskował o przycięcie gałęzi wzdłuż chodnika 
przy ul. Stargardzkiej w Reczu ponieważ gałęzie 
przysłaniają oświetlenie. 

Zgłoszono mailowo do ZZDW w Pyrzycach w dniu 14.06.2021 r.

7. BM Pan radny Artur 
Petrykowski 19.05.2021 r.

Ponownie wnioskował o usunięcie pnia z 
korzeniem przy ul. Owocowej w Reczu, który 
ogranicza widoczność. 

Na zlecenie Gminy, pień zostanie usunięty koparką przez podmiot zewnętrzny, w terminie do końca lipca.

8. BRG Pan radny Artur 
Petrykowski 19.05.2021 r.

Wnioskował o przycięcie ozdobnych śliw 
znajdujących się przy ul. Kolejowej w Reczu, które 
zaczynają wychodzić na drogę. 

ZUH Komunalnik dokona podcięcia do 25.06.2021 r.

9. BM Pan radny Artur 
Petrykowski 19.05.2021 r.

Wnioskował o wystąpienie z pismem o zawinięcie 
kabli energetycznych w związku z kilkoma 
wypadkami związanymi z porażeniem bocianów 
przy drodze wojewódzkiej nr 151 ul. Trzebiń. 

Zostało wysłane pismo do Enea Operator w dniu 14.05.2021 r. Poinformowali telefonicznie, że  prace w tym zakresie 
zostaną wykonane po odlocie bocianów, by nie niepokoić ptaków w okresie lęgowym.

10. BM Pan radny Rafał 
Walczak

19.05.2021 r. Zgłosił, iż z posesji Lubieniów 27 c nie zabierane 
są odpady komunalne. Reklamacja w sprawie braku odbioru odpadów została złożona do firmy ATF Mirosławiec.

11. BM Pan radny Rafał 
Walczak

19.05.2021 r.
Ponownie wnioskował o uruchomienie lamp na 
terenie przy byłej Szkole Podstawowej w 
Lubieniowie. 

Ponowne uruchomienie wymaga wykonania przeglądu instalacji elektrycznej i skuteczności zerowania. Przegląd 
zostanie zlecony.
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