
Lp. Stan. - 
symbol

Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

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

1. BK/BR Pani radna Barbara 
Pokorska 30.12.2019 r. Zpytała o możliwości wykupu obiadów na stołówce

szkolnej?

Pan Maciej Gryczewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu udzielił szczegółowej odpowiedzi  podczas 
posiedzenia XVI sesji,  informując o przyczynach podjętych decyzji oraz przepisach regulujących kwestię 
korzystania ze stołówki szkolnej. Pan Maciej Gryczewski wydał Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Reczu z dnia 16 grudnia 2019  r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej z 
którym można zapoznać się na stronie internetowej szkoły : www.zsrecz.pl. 

2. BB Pan radny Leon 
Grzelak 30.12.2019 r.

Odnośnie wejścia do szynobusu na stacji kolejowej
w Sokolińcu doprecyzował, że chciałby pomocy w
ustaleniu spółki, która jest za to odpowiedzialna. 

Już informowano wcześniej, sprawa ta nie jest zadaniem własnym Gminy. Jednostką zajmująca się  
inwestycjami ze strony kolei jest: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Józefa 
Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin.

3. BM Pani radna Agnieszka 
Musialik 30.12.2019 r.

Zapytała o termin na odpowiedź odnośnie
złożonego pisma w sprawie budowy lokalnej
oczyszczalni ścieków? Dodała, że nie otrzymała
odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2019 r. 

Brak środków uniemożliwia wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków. W gminie jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na inwestycje kanalizacyjne, szczególnie w miejscach gdzie nie ma jej wcale. W chwili 
obecnej złozony jest wniosek o budowę przepompowni ścieków ul. Chyża Recz.

4. BK
Pani Bożena 
Karpińska Sołtys 
Sołectwa Wielgoszcz

30.12.2019 r.
Ponowiła wniosek odnośnie zmiany kierunku
dowozu dzieci z m. Wielgoszcz ponieważ mają
najbliżej a najdłużej jadą. 

Sprawa zmiany kierunku dowozu dzieci została skonsultowana z dyrekcją szkoły i przewoźnikiem, ponieważ 
są także argumenty przemawiające za utrzymaniem dotychczasowego rozkładu jazdy (kwestia wysiadania 
dzieci po innej stronie drogi).  Decyzja zostanie podjęta do 31 stycznia 2020 r. 

5. BR
Pani Sabina Ćwiek 
Sołtys Sołectwa 
Lubieniów 

30.12.2019 r. Ponownie zapytała nt. zmiany organizacji Dnia
Seniora?

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi podczas posiedzenia XVI sesji, 
informując że myślą nad zmiana formuły organizacji Dnia Seniora.

6. BR
Pani Iwona Błażko 
Sołtys Sołectwa 
Grabowiec

30.12.2019 r.

Poinformowała, że od nowego roku będzie
zamnięty sklep w m. Grabowiec wobec tego
zapytała czy będzie możliwość dowozu chleba do
m. Grabowiec? 

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane pytanie podczas XVI sesji,  informując, że nie jest władny 
odpowiedzi na to pytanie jednakże spróbuje porozmawiać z przedsiębiorcami w tym zakresie.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH 
zgłoszonych podczas XVI sesji
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zamnięty sklep w m. Grabowiec wobec tego
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5. BR
Pani Sabina Ćwiek 
Sołtys Sołectwa 
Lubieniów 

30.12.2019 r. Ponownie zapytała nt. zmiany organizacji Dnia
Seniora?

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi podczas posiedzenia XVI sesji, 
informując że myślą nad zmiana formuły organizacji Dnia Seniora.

6. BR
Pani Iwona Błażko 
Sołtys Sołectwa 
Grabowiec

30.12.2019 r.

Poinformowała, że od nowego roku będzie
zamnięty sklep w m. Grabowiec wobec tego
zapytała czy będzie możliwość dowozu chleba do
m. Grabowiec? 

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane pytanie podczas XVI sesji,  informując, że nie jest władny 
odpowiedzi na to pytanie jednakże spróbuje porozmawiać z przedsiębiorcami w tym zakresie.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH 
zgłoszonych podczas XVI sesji



Lp. Stan. - 
symbol

Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

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

1. BK/BR Pani radna Barbara 
Pokorska 30.12.2019 r. Zpytała o możliwości wykupu obiadów na stołówce

szkolnej?

Pan Maciej Gryczewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu udzielił szczegółowej odpowiedzi  podczas 
posiedzenia XVI sesji,  informując o przyczynach podjętych decyzji oraz przepisach regulujących kwestię 
korzystania ze stołówki szkolnej. Pan Maciej Gryczewski wydał Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Reczu z dnia 16 grudnia 2019  r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej z 
którym można zapoznać się na stronie internetowej szkoły : www.zsrecz.pl. 

2. BB Pan radny Leon 
Grzelak 30.12.2019 r.

Odnośnie wejścia do szynobusu na stacji kolejowej
w Sokolińcu doprecyzował, że chciałby pomocy w
ustaleniu spółki, która jest za to odpowiedzialna. 

Już informowano wcześniej, sprawa ta nie jest zadaniem własnym Gminy. Jednostką zajmująca się  
inwestycjami ze strony kolei jest: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Józefa 
Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin.

3. BM Pani radna Agnieszka 
Musialik 30.12.2019 r.

Zapytała o termin na odpowiedź odnośnie
złożonego pisma w sprawie budowy lokalnej
oczyszczalni ścieków? Dodała, że nie otrzymała
odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2019 r. 

Brak środków uniemożliwia wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków. W gminie jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na inwestycje kanalizacyjne, szczególnie w miejscach gdzie nie ma jej wcale. W chwili 
obecnej złozony jest wniosek o budowę przepompowni ścieków ul. Chyża Recz.

4. BK
Pani Bożena 
Karpińska Sołtys 
Sołectwa Wielgoszcz

30.12.2019 r.
Ponowiła wniosek odnośnie zmiany kierunku
dowozu dzieci z m. Wielgoszcz ponieważ mają
najbliżej a najdłużej jadą. 

Sprawa zmiany kierunku dowozu dzieci została skonsultowana z dyrekcją szkoły i przewoźnikiem, ponieważ 
są także argumenty przemawiające za utrzymaniem dotychczasowego rozkładu jazdy (kwestia wysiadania 
dzieci po innej stronie drogi).  Decyzja zostanie podjęta do 31 stycznia 2020 r. 

5. BR
Pani Sabina Ćwiek 
Sołtys Sołectwa 
Lubieniów 

30.12.2019 r. Ponownie zapytała nt. zmiany organizacji Dnia
Seniora?

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi podczas posiedzenia XVI sesji, 
informując że myślą nad zmiana formuły organizacji Dnia Seniora.

6. BR
Pani Iwona Błażko 
Sołtys Sołectwa 
Grabowiec

30.12.2019 r.

Poinformowała, że od nowego roku będzie
zamnięty sklep w m. Grabowiec wobec tego
zapytała czy będzie możliwość dowozu chleba do
m. Grabowiec? 

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane pytanie podczas XVI sesji,  informując, że nie jest władny 
odpowiedzi na to pytanie jednakże spróbuje porozmawiać z przedsiębiorcami w tym zakresie.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH 
zgłoszonych podczas XVI sesji



Lp. Stan. - 
symbol

Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

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

1. BK/BR Pani radna Barbara 
Pokorska 30.12.2019 r. Zpytała o możliwości wykupu obiadów na stołówce

szkolnej?

Pan Maciej Gryczewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu udzielił szczegółowej odpowiedzi  podczas 
posiedzenia XVI sesji,  informując o przyczynach podjętych decyzji oraz przepisach regulujących kwestię 
korzystania ze stołówki szkolnej. Pan Maciej Gryczewski wydał Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Reczu z dnia 16 grudnia 2019  r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej z 
którym można zapoznać się na stronie internetowej szkoły : www.zsrecz.pl. 

2. BB Pan radny Leon 
Grzelak 30.12.2019 r.

Odnośnie wejścia do szynobusu na stacji kolejowej
w Sokolińcu doprecyzował, że chciałby pomocy w
ustaleniu spółki, która jest za to odpowiedzialna. 

Już informowano wcześniej, sprawa ta nie jest zadaniem własnym Gminy. Jednostką zajmująca się  
inwestycjami ze strony kolei jest: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Józefa 
Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin.

3. BM Pani radna Agnieszka 
Musialik 30.12.2019 r.

Zapytała o termin na odpowiedź odnośnie
złożonego pisma w sprawie budowy lokalnej
oczyszczalni ścieków? Dodała, że nie otrzymała
odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2019 r. 

Brak środków uniemożliwia wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków. W gminie jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na inwestycje kanalizacyjne, szczególnie w miejscach gdzie nie ma jej wcale. W chwili 
obecnej złozony jest wniosek o budowę przepompowni ścieków ul. Chyża Recz.

4. BK
Pani Bożena 
Karpińska Sołtys 
Sołectwa Wielgoszcz

30.12.2019 r.
Ponowiła wniosek odnośnie zmiany kierunku
dowozu dzieci z m. Wielgoszcz ponieważ mają
najbliżej a najdłużej jadą. 

Sprawa zmiany kierunku dowozu dzieci została skonsultowana z dyrekcją szkoły i przewoźnikiem, ponieważ 
są także argumenty przemawiające za utrzymaniem dotychczasowego rozkładu jazdy (kwestia wysiadania 
dzieci po innej stronie drogi).  Decyzja zostanie podjęta do 31 stycznia 2020 r. 

5. BR
Pani Sabina Ćwiek 
Sołtys Sołectwa 
Lubieniów 

30.12.2019 r. Ponownie zapytała nt. zmiany organizacji Dnia
Seniora?

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi podczas posiedzenia XVI sesji, 
informując że myślą nad zmiana formuły organizacji Dnia Seniora.

6. BR
Pani Iwona Błażko 
Sołtys Sołectwa 
Grabowiec

30.12.2019 r.

Poinformowała, że od nowego roku będzie
zamnięty sklep w m. Grabowiec wobec tego
zapytała czy będzie możliwość dowozu chleba do
m. Grabowiec? 

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane pytanie podczas XVI sesji,  informując, że nie jest władny 
odpowiedzi na to pytanie jednakże spróbuje porozmawiać z przedsiębiorcami w tym zakresie.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH 
zgłoszonych podczas XVI sesji



Lp. Stan. - 
symbol

Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

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

1. BK/BR Pani radna Barbara 
Pokorska 30.12.2019 r. Zpytała o możliwości wykupu obiadów na stołówce

szkolnej?

Pan Maciej Gryczewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu udzielił szczegółowej odpowiedzi  podczas 
posiedzenia XVI sesji,  informując o przyczynach podjętych decyzji oraz przepisach regulujących kwestię 
korzystania ze stołówki szkolnej. Pan Maciej Gryczewski wydał Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Reczu z dnia 16 grudnia 2019  r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej z 
którym można zapoznać się na stronie internetowej szkoły : www.zsrecz.pl. 

2. BB Pan radny Leon 
Grzelak 30.12.2019 r.

Odnośnie wejścia do szynobusu na stacji kolejowej
w Sokolińcu doprecyzował, że chciałby pomocy w
ustaleniu spółki, która jest za to odpowiedzialna. 

Już informowano wcześniej, sprawa ta nie jest zadaniem własnym Gminy. Jednostką zajmująca się  
inwestycjami ze strony kolei jest: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Józefa 
Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin.

3. BM Pani radna Agnieszka 
Musialik 30.12.2019 r.

Zapytała o termin na odpowiedź odnośnie
złożonego pisma w sprawie budowy lokalnej
oczyszczalni ścieków? Dodała, że nie otrzymała
odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2019 r. 

Brak środków uniemożliwia wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków. W gminie jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na inwestycje kanalizacyjne, szczególnie w miejscach gdzie nie ma jej wcale. W chwili 
obecnej złozony jest wniosek o budowę przepompowni ścieków ul. Chyża Recz.

4. BK
Pani Bożena 
Karpińska Sołtys 
Sołectwa Wielgoszcz

30.12.2019 r.
Ponowiła wniosek odnośnie zmiany kierunku
dowozu dzieci z m. Wielgoszcz ponieważ mają
najbliżej a najdłużej jadą. 

Sprawa zmiany kierunku dowozu dzieci została skonsultowana z dyrekcją szkoły i przewoźnikiem, ponieważ 
są także argumenty przemawiające za utrzymaniem dotychczasowego rozkładu jazdy (kwestia wysiadania 
dzieci po innej stronie drogi).  Decyzja zostanie podjęta do 31 stycznia 2020 r. 

5. BR
Pani Sabina Ćwiek 
Sołtys Sołectwa 
Lubieniów 

30.12.2019 r. Ponownie zapytała nt. zmiany organizacji Dnia
Seniora?

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi podczas posiedzenia XVI sesji, 
informując że myślą nad zmiana formuły organizacji Dnia Seniora.

6. BR
Pani Iwona Błażko 
Sołtys Sołectwa 
Grabowiec

30.12.2019 r.

Poinformowała, że od nowego roku będzie
zamnięty sklep w m. Grabowiec wobec tego
zapytała czy będzie możliwość dowozu chleba do
m. Grabowiec? 

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane pytanie podczas XVI sesji,  informując, że nie jest władny 
odpowiedzi na to pytanie jednakże spróbuje porozmawiać z przedsiębiorcami w tym zakresie.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH 
zgłoszonych podczas XVI sesji



Lp. Stan. - 
symbol

Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

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

1. BK/BR Pani radna Barbara 
Pokorska 30.12.2019 r. Zpytała o możliwości wykupu obiadów na stołówce

szkolnej?

Pan Maciej Gryczewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu udzielił szczegółowej odpowiedzi  podczas 
posiedzenia XVI sesji,  informując o przyczynach podjętych decyzji oraz przepisach regulujących kwestię 
korzystania ze stołówki szkolnej. Pan Maciej Gryczewski wydał Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Reczu z dnia 16 grudnia 2019  r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej z 
którym można zapoznać się na stronie internetowej szkoły : www.zsrecz.pl. 

2. BB Pan radny Leon 
Grzelak 30.12.2019 r.

Odnośnie wejścia do szynobusu na stacji kolejowej
w Sokolińcu doprecyzował, że chciałby pomocy w
ustaleniu spółki, która jest za to odpowiedzialna. 

Już informowano wcześniej, sprawa ta nie jest zadaniem własnym Gminy. Jednostką zajmująca się  
inwestycjami ze strony kolei jest: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Józefa 
Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin.

3. BM Pani radna Agnieszka 
Musialik 30.12.2019 r.

Zapytała o termin na odpowiedź odnośnie
złożonego pisma w sprawie budowy lokalnej
oczyszczalni ścieków? Dodała, że nie otrzymała
odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2019 r. 

Brak środków uniemożliwia wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków. W gminie jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na inwestycje kanalizacyjne, szczególnie w miejscach gdzie nie ma jej wcale. W chwili 
obecnej złozony jest wniosek o budowę przepompowni ścieków ul. Chyża Recz.

4. BK
Pani Bożena 
Karpińska Sołtys 
Sołectwa Wielgoszcz

30.12.2019 r.
Ponowiła wniosek odnośnie zmiany kierunku
dowozu dzieci z m. Wielgoszcz ponieważ mają
najbliżej a najdłużej jadą. 

Sprawa zmiany kierunku dowozu dzieci została skonsultowana z dyrekcją szkoły i przewoźnikiem, ponieważ 
są także argumenty przemawiające za utrzymaniem dotychczasowego rozkładu jazdy (kwestia wysiadania 
dzieci po innej stronie drogi).  Decyzja zostanie podjęta do 31 stycznia 2020 r. 

5. BR
Pani Sabina Ćwiek 
Sołtys Sołectwa 
Lubieniów 

30.12.2019 r. Ponownie zapytała nt. zmiany organizacji Dnia
Seniora?

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi podczas posiedzenia XVI sesji, 
informując że myślą nad zmiana formuły organizacji Dnia Seniora.

6. BR
Pani Iwona Błażko 
Sołtys Sołectwa 
Grabowiec

30.12.2019 r.

Poinformowała, że od nowego roku będzie
zamnięty sklep w m. Grabowiec wobec tego
zapytała czy będzie możliwość dowozu chleba do
m. Grabowiec? 

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane pytanie podczas XVI sesji,  informując, że nie jest władny 
odpowiedzi na to pytanie jednakże spróbuje porozmawiać z przedsiębiorcami w tym zakresie.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH 
zgłoszonych podczas XVI sesji



Lp. Stan. - 
symbol

Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

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

1. BK/BR Pani radna Barbara 
Pokorska 30.12.2019 r. Zpytała o możliwości wykupu obiadów na stołówce

szkolnej?

Pan Maciej Gryczewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu udzielił szczegółowej odpowiedzi  podczas 
posiedzenia XVI sesji,  informując o przyczynach podjętych decyzji oraz przepisach regulujących kwestię 
korzystania ze stołówki szkolnej. Pan Maciej Gryczewski wydał Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Reczu z dnia 16 grudnia 2019  r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej z 
którym można zapoznać się na stronie internetowej szkoły : www.zsrecz.pl. 

2. BB Pan radny Leon 
Grzelak 30.12.2019 r.

Odnośnie wejścia do szynobusu na stacji kolejowej
w Sokolińcu doprecyzował, że chciałby pomocy w
ustaleniu spółki, która jest za to odpowiedzialna. 

Już informowano wcześniej, sprawa ta nie jest zadaniem własnym Gminy. Jednostką zajmująca się  
inwestycjami ze strony kolei jest: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Józefa 
Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin.

3. BM Pani radna Agnieszka 
Musialik 30.12.2019 r.

Zapytała o termin na odpowiedź odnośnie
złożonego pisma w sprawie budowy lokalnej
oczyszczalni ścieków? Dodała, że nie otrzymała
odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2019 r. 

Brak środków uniemożliwia wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków. W gminie jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na inwestycje kanalizacyjne, szczególnie w miejscach gdzie nie ma jej wcale. W chwili 
obecnej złozony jest wniosek o budowę przepompowni ścieków ul. Chyża Recz.

4. BK
Pani Bożena 
Karpińska Sołtys 
Sołectwa Wielgoszcz

30.12.2019 r.
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Już informowano wcześniej, sprawa ta nie jest zadaniem własnym Gminy. Jednostką zajmująca się  
inwestycjami ze strony kolei jest: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Józefa 
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3. BM Pani radna Agnieszka 
Musialik 30.12.2019 r.

Zapytała o termin na odpowiedź odnośnie
złożonego pisma w sprawie budowy lokalnej
oczyszczalni ścieków? Dodała, że nie otrzymała
odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2019 r. 

Brak środków uniemożliwia wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków. W gminie jest bardzo duże 
zapotrzebowanie na inwestycje kanalizacyjne, szczególnie w miejscach gdzie nie ma jej wcale. W chwili 
obecnej złozony jest wniosek o budowę przepompowni ścieków ul. Chyża Recz.

4. BK
Pani Bożena 
Karpińska Sołtys 
Sołectwa Wielgoszcz

30.12.2019 r.
Ponowiła wniosek odnośnie zmiany kierunku
dowozu dzieci z m. Wielgoszcz ponieważ mają
najbliżej a najdłużej jadą. 

Sprawa zmiany kierunku dowozu dzieci została skonsultowana z dyrekcją szkoły i przewoźnikiem, ponieważ 
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posiedzenia XVI sesji,  informując o przyczynach podjętych decyzji oraz przepisach regulujących kwestię 
korzystania ze stołówki szkolnej. Pan Maciej Gryczewski wydał Zarządzenie nr 4/2019/2020 Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Reczu z dnia 16 grudnia 2019  r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej z 
którym można zapoznać się na stronie internetowej szkoły : www.zsrecz.pl. 
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złożonego pisma w sprawie budowy lokalnej
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Karpińska Sołtys 
Sołectwa Wielgoszcz

30.12.2019 r.
Ponowiła wniosek odnośnie zmiany kierunku
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Sołtys Sołectwa 
Grabowiec

30.12.2019 r.
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zapytała czy będzie możliwość dowozu chleba do
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Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi podczas posiedzenia XVI sesji, 
informując że myślą nad zmiana formuły organizacji Dnia Seniora.

6. BR
Pani Iwona Błażko 
Sołtys Sołectwa 
Grabowiec

30.12.2019 r.

Poinformowała, że od nowego roku będzie
zamnięty sklep w m. Grabowiec wobec tego
zapytała czy będzie możliwość dowozu chleba do
m. Grabowiec? 

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane pytanie podczas XVI sesji,  informując, że nie jest władny 
odpowiedzi na to pytanie jednakże spróbuje porozmawiać z przedsiębiorcami w tym zakresie.

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH 
zgłoszonych podczas XVI sesji


