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1. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 27.02.2019 r. Zapytał o termin przeglądu dróg i możliwość

uczestniczenia w nim Sołtysów oraz Radnych?

Planowany przegłąd gminnych dróg w celu wytypowania zakresu naprawy i remontu planowany jest w dniach 11.04 - 
12.04. 2019. Oczywiście Państwo Sołtysi i Radni zostaną poinformowani o szczegółowych terminach w celu wzięcia 
udziału w przeglądzie w  poszczególnej miejscowości.

2. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 27.02.2019 r. Ponownie zgłosił problem zalewania drogi

powiatowej na odcinku Sulibórz - Bytowo. Wniosek  Pana Radnego został przesłany do PZD .

3. BG Pan radny Piotr 
Cybulski 27.02.2019 r.

Zapytał czy prawdą jest, że w Urzędzie Miejskim
na koniec roku otrzymano wysokie nagrody np.
Pani Skarbnik? 

Burmistrz udzielił odpowiedzi podczas V sesji w dniu 27 lutego 2019 r. 

4. BRG Pan radny Piotr 
Cybulski 27.02.2019 r.

Zgłosił, że przy placu w m. Sicku jest drzewo
przeznaczone do ścięcia wobec tego zapytał czy
można byłoby je przekazać dla Sołectwa Sicko na
potrzeby organizacji imprez dla mieszkańców?

Drzewo rodzaju klon, rosnące przy placu zabaw - wniosek o wycinkę złożony do Starostwa w Choszcznie, kasztanowce 
przy drodze obok sklepu+ klon jesionolistny przy hydroforni - PZD w Choszcznie złożył wniosek do Burmistrza Recza, 
trwa procedura wydania zezwolenia na usunięcie.

5. BM Pan radny Rafał 
Walczak 27.02.2019 r.

Wnioskował, aby zwrócić się do Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych o wycięcie krzaków i naprawę
drogi na całym odcinku od Recza do Kiełpina. 

Wniosek  Pana Radnego został przesłany do PZD.

6. BM/BN Pan radny Rafał 
Walczak 27.02.2019 r.

Informował, że zwrócił się do Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie w sprawie
działek drogowych o nr 139, 230, 259 i otrzymał
informacje, że chcą ww. działki przekazać dla
gminy. Dodał, że z informacji jakie posiada można
uzyskac 80 % dofinansowania na naprawe tych
dróg przy przejęciu i zapytał czy coś w tym
kierunku będzie robione? 

Pismem z dnia 11.01.2019 r. sygn. Akt. SZC.WKUR.4241.16.2019.EK.1 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy w Szczecinie poinformował o możliwości nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Recz nieruchomości 
będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, działek o numerach 139, 230, 259 położonych w obrębie 
Lubieniów, użytkowanych, jako drogi dojazdowe do bloków mieszkalnych. Jednocześnie informując o możliwości 
udzielenia gminie bezzwrotnej pomocy finansowej na remont lub przebudowę obiektów infrastruktury technicznej, bez 
uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego. Ponadto pomoc finansowa na naprawę tych dróg 
może być udzielona, jeśli stan w momencie przekazania potwierdza konieczność objęcia go przebudową lub remontem. 
W związku z powyższym Burmistrz pismem z dn. 04.02.2019 r. znak: BN.6810.2.2.2019 odpowiedział, że nie 
skorzysta z możliwości przejęcia dz. nr 230. Poprosił również o udzielenie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolinictwa informacji na temat stanu technicznego dz. nr 139 oraz 259.                         

7. MGOPS Pan radny Rafał 
Walczak 27.02.2019 r.

Zwrócił się z prośbą do pani Kierownik M-GOPS,
aby zainteresować się starszymi osobami, które są
schorowane a maja niskie dochody.

Pani Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udzieliła odpowiedzi podczas V sesji w dniu 27 
lutego 2019 r. 

8. BB Pan radny 
Tomasz Smus 27.02.2019 r. Zapytał czy wiadomo coś w sprawie powstania

sklepu DINO na Osiedlu Słonecznym?
Firma DINO zrezygnowała z lokalizacji inwestycji w miejscu dawnego sklepu na ulicy Słonecznej, uzasadniając to zbyt 
wysokimi kosztami. 

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH ORAZ SOŁTYSÓW
zgłoszonych podczas V sesji



9. BN/BKM
Pan radny 
Edward 
Konieczny 

27.02.2019 r.

Informował, że z budynku po byłej szkole w
Pomieniu zostały wyprowadzeni mieszkańcy, a
pozostały szkaradne budynki gospodarcze bez
okien i drzwi. Wobec tego zapytał czy można to
sprzątnąć?

Budynek byłej szkoły podstawowej w Pomieniu wraz z działką ewidencyjną nr 393/2 o powierzchni 0,4401 ha jest 
dzierżawiony Sławęcińskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych na podstawie umowy dzierżawy nr 21/2014 z dnia 
19.05.2014 r. 

10. BP Pan radny Leon 
Grzelak 27.02.2019 r.

Zapytał czy w komisji konkursowej dokonującej
podziału środków dla klubów sportowych może
uczestniczyć ktoś z zewnątrz oprócz pracowników
Urzędu? 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U 
z 2018 r. poz. 450), w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty skladające ofertę w 
konkursie.

11. BK
Pani radna i 
sołtys Agnieszka 
Musialik 

27.02.2019 r.

Zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie rozmowy
z przewoźnikiem i kierowcami autobusów
szkolnych, aby w Pamięcinie inaczej zajeżdżali na
zajazd autobusowy ponieważ wjeżdżają na chodnik
i krawężnik zarywając m.in. klomb. 

Przeprowadzono rozmowę z Przewoźnikiem. Z wyjaśnień Przewoźnika wynika, że po lewej stronie ulicy stoją 
zaparkowane samochody, więc autobus nie ma możliwości wjechania na zajazd bez wjeżdżania na krawężnik.

12. BM
Pani radna i 
sołtys Agnieszka 
Musialik 

27.02.2019 r.
Zgłosiła, aby dopilnować naprawę drogi
powiatowej ponieważ po ostatnich naprawach na
drodze były głazy, druty, eternit. 

Wniosek Pani Radnej został przesłany do PZD.

13. BM Pan sołtys Robert 
Babiak 27.02.2019 r.

Wnioskował, aby zwrócić się do Dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych o naprawę drogi na odcinku
Lubieniów - Jarostowo. 

Wniosek do Dyrektora PZD, który też do wiadomosci otrzymał Radny Rady Powiatu z terenu Gminy Recz został 
wysłany, w odpowiedzi Dyrektor poinformował, że do naprawy dróg powiatowych przystąpią z chwilą zdecydownej 
poprawy pogody.

14. ZB Pan sołtys Robert 
Babiak 27.02.2019 r.

Informował, że m. Jarostowo ma radnego z
Pomienia a jest to miejscowość trochę dalej
położona i bliżej im do radnej z Pamiecina, wobec
tego zaproponował, aby to zmienić. 

Zmiana okręgów wyborczych leży w kompetencji Rady Miejskiej. W 2018 r. zaproponowano zmiany w których 
Jarostowo miało być w okręgu z sąsiednimi sołectwami (Pamięcin, Żeliszewo, Rajsko, Grabowiec Kraśnik). Rada 
powyższej propozycji nie przyjęła.

15. BM Pan radny i sołtys 
Piotr Żygała 27.02.2019 r. Wnioskował o udrożnienie i naprawę drogi

powiatowej  z Nętkowa w kierunku Żółwina. 

Droga ta jest gminną wewnętrzną drogą dojazdową do pól. W ubiegłym roku został wykonany szacunek finansowy 
odtworzenia i udrożnienia drogi przez ROL TRADE , koszt udrożnienia i odtworzenia drogi wyniósłby  30 tys . zł. W 
bieżacym  roku po dokonanym przegladzie w pierwszej kolejności zostaną naprawione gminne drogi publiczne , drogi 
łączące poszczególne miejscowości na terenie gminy, a w przypadku gdy zostanie środków przystapimy do naprawy 
tego typu dróg, których na terenie gminy jest bardzo duzo.

16. ZB Pani sołtys Sabina 
Ćwiek 27.02.2019 r.

Zwróciła się z prośbą, aby przez m. Lubieniów
częściej przejeżdżała policja ponieważ przez
miejscowść  jeżdżą bardzo szybko samochody. 

Wniosek zgłoszono do Kierownika Posterunku Policji w Reczu. Otrzymano informację, że wniosek zostanie 
przekazany do Komendy Powiatowej w Choszcznie aby Patrol Drogowy objął monitoringiem miejscowość Lubieniów.



17. BR Pani sołtys Sabina 
Ćwiek 27.02.2019 r.

W imieniu Sołtysów poprosiła o podwyżkę diet dla
Sołtysów ponieważ dużo dokładają ze swoich
pieniędzy. 

Na sesję planowaną w miesiącu marcu 2019 r. został przygotowany projekt uchwały na wniosek grupy radnych. 

18. BP
Pani radna i 
sołtys Aneta 
Kamionka

27.02.2019 r.

Wnioskowała o przegląd tablic ogłoszeniowych na
terenie gminy Recz ponieważ w niektórych
miejcowościach są w bardzo złym stanie
technicznym. 

Przegląd tablic ogłoszeniowych na terenie gminy Recz zostanie przeprowadzony w trakcie przeglądu technicznego 
placów zabaw w kwietniu 2019 r.


