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1. BM Pan radny Ryszard 
Dobrzaniecki 25.09.2019 r.

Wnioskował o ustawienie lustra na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą gminną przy
Baszcie Choszczeńskiej w Reczu. 

Sprawę przekazono do ZDW w Koszalinie.

2. BK Pani radna Barbara 
Pokorska 25.09.2019 r.

Wnioskowała o naprawę (modernizację) drogi
prowadzącej do budynku z czerwonej cegły Szkoły
Podstawowej w Reczu jak i placu przed tym
budynkiem i uwzględnienie tego w inwestycjach na
2020 r. 

Wniosek przekazano do rozpatrzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Reczu.

3. MGOKiS Pani radna Barbara 
Pokorska 25.09.2019 r.

Zgłosiła zły stan muru pomiędzy Szkołą
Podstawową w Reczu a placem przy budynku
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Reczu.

Wniosek przekazano do rozpatrzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Reczu.

4. BP Pan radny Rafał 
Walczak 25.09.2019 r.

Zapytał co dzieje się z terenem po byłym placu
zabaw w Lubieniowie bo jeżeli jest tam problem to
można zagospodarowac inną działkę. 

Teren po byłym placu zabaw zostanie uprzątnięty, na chwię obecna nie ma on przypisanego dalszego 
przeznaczenia. Plac zabaw zostanie utworzony na innej dziłce gminnej, której lokallizacja będzie spełniała 
wymogi prawa budowlanego.

5. BP Pan radny Rafał 
Walczak 25.09.2019 r. Wnioskował o usunięciu zdemontowanych

elementów z byłego placu zabaw w Lubieniowie. Elementy te zostaną usunięte.

6. BRG Pan radny Rafał 
Walczak 25.09.2019 r. Zapytał czy Urząd Miejski skorzystał z

dofinansowania na utworzenie linii autobusowych? 

Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie 
funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy powołującej fundusz i na które 
umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu 
w życie

7. BM Pan radny Artur 
Petrykowski 25.09.2019 r. Zapytał czy na dzień dzisiejszy uzyskano już

pozwolenie na budowe na budowę PSZOK? Decyzją  nr 281 w dniu  08.10.2019 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzieleno pozwolenia na budowę. 

8. BM Pan radny Artur 
Petrykowski

25.09.2019 r. Wnioskował o zainterweniowanie u zarządcy drogi
w sprawie ustawienia lustra w m. Rajsko .

Sprawę przekazono do DPZD w Choszcznie.

9. SG Pan radny Tadeusz 
Robaczek 25.09.2019 r.

Zaproponował zaplanowanie budżetu
obywatelskiego, aby były środki na drobne rzeczy i
naprawy jak np. naprawę ławki na ul. Kolejowej
blisko Przychodni Zdrowia Pani Harasimowicz jak
i naprzeciwko poczty w Reczu. 

Budżet obywatelski jest ściśle sformalizowany.  Wszelkie naprawy infrastruktury są realizowanie z bieżącego 
utrzymania.

10. BP Pani Magdalena 
Woźniak Sołtys Sicka 25.09.2019 r. Wnioskowała o wymianę tablicy informacyjnej w

m. Sicko. Zniszczone tablice będą usuwane i wymieniane w 2020 roku
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11. BM Pani Magdalena 
Woźniak Sołtys Sicka 25.09.2019 r.

Ponownie wnioskowała o wyczyszczenie gminnej
działki na przeciwko kościoła, która na zlecenie
miała być wyczyszczona przez ZUH
"Komunalnik", ale nie otrzymali takiego zlecenia.

Brak środków uniemożliwia wykonania zadania.

12. BM Pani Magdalena 
Woźniak Sołtys Sicka 25.09.2019 r. Ponownie wnioskowała o uprzątnięcie krzaków i

poszerzenie drogi wyjazdowej na pola w Sicku  Sprawę przekazano do PZD w Choszcznie.

13. BB
Pan radny  Piotr 
Żygała oraz Sołtys 
Nętkowa

25.09.2019 r. Zapytał na jakim etapie jest naprawa przystanku w
Nętkowie?

W dniu 3 października zlecono wstawienie szyby. Termin wykonania do 30 listopada ponieważ wykonawca 
ma zaplanowany w tym czasie montaż w okolicach Recza, co znaczaco zmniejszy koszty dostawy.


