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Krótka treść wniosku-interpelacji Sposób i termin załatwienia (realizacja) wniosku- interpelacji

1. BB
Pani radna 
Agnieszka Musialik 

26.06.2019 r.
Zapytała czy są podjęte kroki w sprawie
przystanku autobusowego w Grabowcu

Przystanek w Grabowcu został zamontowany.

2. BR
Pani radna 
Agnieszka Musialik 

26.06.2019 r. Zapytała o termin naprawy chodnika w Grabowcu?
Podczas X sesji Rady Miejskiej w Reczu odpowiedzi udzielił Pan Eugeniusz Nykiel Przewodniczący Rady 
Powiatu w Choszcznie oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Reczu.

3. BR
Pani radna 
Agnieszka Musialik 

26.06.2019 r.
Zapytała o zniwelowanie i zalanie wjazdu autobusu
w Pamięcinie?

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Reczu odpowiedzi udzielił Pan Eugeniusz Nykiel Przewodniczący Rady 
Powiatu w Choszcznie oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Reczu.

4. BR
Pani radna 
Agnieszka Musialik 

26.06.2019 r.
Zapytała czy prawdą jest, że będzie remont drogi
Recz - Żeliszewo? 

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Reczu odpowiedzi udzielił Pan Eugeniusz Nykiel Przewodniczący Rady 
Powiatu w Choszcznie oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Reczu.

5. BR
Pani radna 
Agnieszka Musialik 

26.06.2019 r.

Informowała, że chodniki i krawężniki rozjeżdżane
są przez autobusy w Pamięcinie wobec tego
zapytała czy jest możliwość, aby Starostwo
poprawiło chodniki? 

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Reczu odpowiedzi udzielił Pan Eugeniusz Nykiel Przewodniczący Rady 
Powiatu w Choszcznie oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Reczu.

6. BR
Pani radna 
Agnieszka Musialik 

26.06.2019 r.
Zapytała co z remiza strażacką w Żeliszewie i czy
będzie on kiedyś remontowany? 

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Reczu odpowiedzi udzielił Pan Eugeniusz Nykiel Przewodniczący Rady 
Powiatu w Choszcznie oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Reczu.

7. BB
Pan radny
Artur Petrykowski 

26.06.2019 r.
Zapytał czy gmina partycypuje w budowie
chodnika na ul. Lubanowskiej? 

Pismem z dnia 14-03-2019 r. Powiat Choszczeński przysłał pismo z informacją o realizacja zadania 
oczekując deklaracji co do wysokości partycypacji w kosztach, która w ubiegłych latach kształtowała się w 
wysokości 50% (oszacowany koszt inwestycji 440 000 zł). Burmistrz Recza pismem z dnia 13-08-2019 r. 
zaproponował partycypację w wysokości 10% w związku obecnymi możliwościami gminy. W piśmie 
poinformowano również, że kwota partycypacji musi zostać zaakceptowana przez Radę Miejską i 
wprowadzona do budżetu. Informacji zwrotnej jeszcze nie uzyskaliśmy.

8. BM
Pan radny
Artur Petrykowski 

26.06.2019 r.

Zapytał na jakim etapie prac jest przygotowanie
decyzji środowiskowych na remont drogi nr 151
oraz decyzji środowiskowych na budowę fermy w
Suliborku. 

RDOŚ ze Szczecina wezwał do pisemnego uzupenienia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w 
sprawie "Rozbudowy Drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz-Choszczno". Pracownia Projektowa DIM 
dokonała uzupełnienia raportu, który został wysłany do RDOŚ. W chwili obecnej  RDOŚ ze Szczecina 
uzgodnil realizację przedsięwziecia i określił warunki na etapie realizacji. Jeżeli chodzi o sprawę fermy 
Suliborek decyzja została wydana i aktualnie jest w SKO w Szczecinie.

9. BB
Pan radny
Piotr Cybulski 

26.06.2019 r.
Poprosił aby na przyszłość rozwiązać problemu z
koszeniem bo nie ma ludzi do pracy i zapytał o
naprawy dróg gminnych? 

Naprawa dróg wykonywana jest sukcesywnie zgodnie z protokołem przeglądu dróg.

10. BM
Pan radny
Piotr Cybulski 

26.06.2019 r.
W związku z informacją, że Powiatowy Zarząd
Dróg otrzymał zgodę na wycinkę drzewa w Sicku
zapytał kiedy zostanie ona zrobiona? 

Decyzją  z dnia  07.01.2019 znak BRG. 6131.1.49.2018 r. termin usunięcia drzewa został  wyznaczony do 
28.02.2020 r.

11. BB
Pani radna
Barbara Pokorska 

26.06.2019 r.

W imieniu mieszkańców Osiedla Dolinka
wnioskowała o ograniczenie prędkości do 30 km
na godzinę ponieważ samochody szybko się
poruszają co jest niebezpieczne i jest sporo kurzu.

Samochody przy obecnym stanie dróg nie są w stanie poruszać się szybciej. 15 kwietnia 2019 roku zlecono 
wykonanie koncepcji programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, 
Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności. Gmina zamierza 
inwestować w te drogi, w miarę mozliwości uzyskania wsparcia zewnętrznego.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH ORAZ SOŁTYSÓW
zgłoszonych podczas X sesji



12. BN
Pani radna
Barbara Pokorska 

26.06.2019 r.

W imieniu lokatorów budynku przy ul. Zielnej 2
zapytała dlaczego pojemnik na odpady został
przeniesiony i dlaczego do pewnego czasu mógł
stać na terenie pana Brzozowskiego a teraz nie?

Poprzednio pojemniki na odpady znajdowały się na nieruchomości prywatnej wobec powyższego zostały 
przestawione na działkę ewidencyjną nr 131/3 będącą własnością Gminy Recz. 

13. BR
Pani radna
Barbara Pokorska 

26.06.2019 r.
Zapytała o możlwości nadania Tytułu Honorowego
Obywatela i zgłosiła dwie osoby  do tego tytułu. 

Biuro Rady przekazało Pani radnej Barbarze Pokorskiej uchwałę Nr XXIX/218/09 Rady Miejskiej w Reczu z 
dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawana Honrowego Obywatelstwa Gminy 
Recz. 

14. BP
Pan radny
Rafał Walczak 

26.06.2019 r.
W imieniu Proboszcza parafii Brzeziny poprosił,
aby udzielić odpowiedzi na pismo z dnia
14.02.2019 r. w sprawie kościoła w Lubieniowie?

Udzielono odpowiedzi.

15. BP
Pan radny
Rafał Walczak 

26.06.2019 r.
Poprosił o zakup siatki do gry w siatkówkę na plac
zabaw w Lubieniowie

Zakupem materiałów i środków służących poprawie warunków życia mieszkańców zajmuje się sołtys 
sołectwa.

16. BR
Pan radny
Rafał Walczak 

26.06.2019 r.
Zwrócił się z prośbą do rozwiązanie problemu
zakrzaczeń na drodze Recz - Kiełpino, szczególnie
na zakrętach. 

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Reczu odpowiedzi udzielił Pan Eugeniusz Nykiel Przewodniczący Rady 
Powiatu w Choszcznie oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Reczu.

17. BB
Pan radny
Dawid Koźmiński 

26.06.2019 r.

Wnioskował o naprawę drogi na ul. Czarnieckiego
ponieważ po ulewach zrobiły się wyrwy oraz o
przegląd chodników na ul. Al. Wolności i ul.
Wolności.

Przegląd zostanie dokonany. Prośba o doprecyzowanie o którą część drogi chodzi. Czy od ul. Lubanowskiej 
do mostku, czy od mostku w górę.

18. BB
Pan radny
Dawid Koźmiński 

26.06.2019 r.
Wnioskował o wykoszenie pobocza drogi przy ul.
Owocowej w kierunku jeziora i poprawę stanu
drogi. 

Pobocze zostało wykoszone. Dziury w drodze zostały wyrównane.

19. BM
Pan Robert Babiak 
Sołtys Jarostowa 

26.06.2019 r. Zapytał o montaż lampy w Jarostowie? 
W nawiazaniu do rozmowy z miesiąca sierpnia Pan Robert Babiak otrzymał odpowiedź że lampa powstanie 
ze środków funduszu sołeckiego. Propozycja wyszła od pana sołtysa. Rozważyć należy wykonanie lampy i 
przyłacza energetycznego z sieci lub zakup lampy z solarem i wiatrakiem.

20. BB
Pan Robert Babiak 
Sołtys Jarostowa 

26.06.2019 r.
Wnioskował o wykoszenie poboczy na odcinku
Recz - Jarostowo. 

Pobocze zostało wykoszone.


