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1. BM Pan radny Ryszard 
Dobrzaniecki 26.02.2020 r.

Zgłosił, iż przy boksach śmietnikowych znajduje
się wiele odpadów wielkogabarytowych. Wobec
tego zapytał czy jest możliwość, aby ZUH
Komunalnik zabrał je na teren oczyszczalni, aby
nie szpeciły miasta, a firma odbierająca odpady
zabrałaby je w późniejszym terminie.   

Teren oczyszczalni ścieków  jest  nieprzystosowany do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. Ustalono 
z firmą ATF w miesiacu lutym zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Recz na dzień 23-24-
25 marzec 2020 r. Ogłoszenia zostana przekazane sołtysom.

2. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 26.02.2020 r. Zgłosił ponownie problem zalewania drogi

powiatowej na odcinku Sulibórz - Bytowo .
Sprawę zalewanie drogi na odcinku Sulibórz- Bytowo zgłaszono z urzędu dwukrotnie. Jest to droga 
powiatowa i zadanie Zarządu Dróg Powiatowych w Choszcznie. 

3. BM Pan radny Piotr 
Cybulski 26.02.2020 r.

Wnioskował o naprawę pobocza drogi powiatowej
na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa nr 10
do m. Sicko i naprawę drogi w pobliżu koło
kościoła w m. Sicko. 

Właścicielem drogi powiatowej jest Zarząd Dróg Powiatowych w Choszcznie. Sprawa zostanie przekazana w 
celu weryfikacji i ustalenia zasadności wniosku. Wszelkie ubytki w drodze gminnej zostana zabezpieczone 
masą na zimno.

4. BP Pani radna Barbara 
Pokorska 26.02.2020 r.

Zgłosiła, iż tablica ogłoszeniowa na ul. Rynek w
Reczu jest w złym stanie estetycznym i znajdują się
nie aktualne ogłoszenia. Dodała, że stan tablic na
terenie m. Recz i miejscowości wiejskich budzą
wiele zastrzeżeń. 

Tablice ogłoszeniowe w poszczególnych miejscowościach zostaną systematycznie wymionione w 2020 r. 
Tablica ogłoszeniow na ul. Rynek w Reczu zostanie wyczyszczona.

5. BM Pani radna Barbara 
Pokorska 26.02.2020 r.

Zgłosiła, iż na prywatnej działce nr 249/4 przy
budynku znajdującym się przy ul. Środkowej 12
znajduje się sterta śmieci, butelek, kartonów. 

Zostanie sporządzone pismo do właściciela nieruchomości o utrzymywanie wokół sklepu porządku i czystości.

BP Pani radna Barbara 
Pokorska 26.02.2020 r.

Zgłosiła, że ogłoszony projekt przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki jest idealnym na modernizację
Stadionu Miejskiego w Reczu. 

Na modernizację Stadionu |Miejskiego w Reczu Gmina Recz musi uzyskać pozwolenie na budowę, które jest 
niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.   Do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
niezbędny jest projekt budowlany. Opracowanie projektu budowlanego wiąże się z dużym nakładem 
finansowym i czasem. Nabór wniosów wprojecie trwa do 03.04.2020 i jest to czas zdecydowanie za krótki na 
uzyskanie ww dokumentów. W budżecie Gminy Recz nie ma również zabezpieczonych środków finansowych 
na sporządzenie projektu budowlanego. 
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6. BM Pan radny Tadeusz 
Robaczek 26.02.2020 r. Wnioskował, aby zwrócić się do właścicieli sklepu

KAMRAT o utrzymywanie porządku wokół sklepu. Zostanie sporządzone pismo do własciciela nieruchomosci o utrzymywanie wokół sklepu porządku i czystości.

7. BM Pan radny Edward 
Konieczny 26.02.2020 r. Wnioskował o naprawę drogi gminnej do kolonii

Pomień. 
Droga w ostatnim czasie była równana i uzupełniana. Środki finansowe są ograniczone w ramach tych 
środków droga zostanie wyrównana.

8. BM Pan radny Edward 
Konieczny 26.02.2020 r. Wnioskował o naprawę drogi powiatowej na

odcinku Pomień - Chełpa, która jest nie przejezdna.  
Wszystkie drogi gruntowe zostaną uzupełnione i wyrównane w kolejności złożonych wniosków i potrzeb 
mieszkańców naszej gminy.  

9. BB Pan radny Edward 
Konieczny 26.02.2020 r.

Ponownie zgłosił sprawę budynku gospodarczego
koło byłej szkoły podstawowej w Pomieniu, który
grozi zawaleniem.

Aby rozebrać wnioskowany budynek gospodarczy (sklasyfikowany w tym przypadku symbolem "i"), należy 
zrobic opis techniczny i uzyskac pozwolenie starosty. Powyższe wynika z faktu, że budynek stoi na granicy z 
działką sąsiednią, a art. 31 ust. 1, ustawy prawo budowlane mówi że 1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:1) 
budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o 
wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. 
Budynek zostanie zabezpieczony.

10. BP Pan radny Edward 
Konieczny 26.02.2020 r.

Poprosił, aby pracownik Urzędu Miejskiego w
Reczu przyjrzał się ogłoszonemu przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki konkursowi -
„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej 2020 " - nabór od 16
marca 2020 r. Dodał, że klub UKS ISKRA wpisuje
się w cele i poprosił, aby wspólnie zadziałali w tym
temacie. 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu rozmawiał na ten temat z Prezesm UKS Iskra w Pominiu. Ponieważ 
UKS ISKRA w Pomieniu chciałaby pozyskać środki na remont szatni w Pomieniu wraz ze stworzeniem 
zaplecza sanitarnego, Gmina Recz musi uzyskać pozwolenie na budowę, które jest niezbędnym załącznikiem 
do wniosku o dofinansowanie. Pozwolenie na budowę jest niezbędne do nadbudowy obecnego budynku szatni 
(budynek jest za niski i  nie spełnia wymogów wysokosciowych) oraz do posadowienia kontenera sanitarnego 
na okres dłuższy niż 120 dni.  Do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę niezbędny jest projekt 
budowlany, którego Iskra Pomień na dzień dzisiejszy nie posiada. Opracowanie projektu budowlanego wiąże 
się z dużym nakładem finansowym i czasem. Nabór wniosów wprojecie trwa do 03.04.2020 i jest to czas 
zdecydowanie za krótki na uzyskanie ww dokumentów. W budżecie Gminy Recz nie ma również 
zabezpieczonych środków finansowych na sporządzenie projektu budowlanego. 

11. BM
Pani Krystyna 
Olejnik Sołtys 
Sołectwa Nętkowo

26.02.2020 r.
Wnioskowała o wyrównanie nierówności na
poboczu drogi powiatowej na odcinku od
skrzyżowania w Grabowcu do Nętkowa.  

Właścicielem drogi powiatowej jest Zarząd Dróg Powiatowych w Choszcznie. Sprawa zostanie przekazana w 
celu weryfikacji i ustalenia zasadności wniosku.



12. BM
Pan Kacper 
Domański Sołtys 
Sołectwa Sicko 

26.02.2020 r.

Zgłosił problem braku pobocza i zbyt wąskiej drogi
prowadzącej od drogi krajowej nr 10 do m. Sicko.
Informował, że otrzymał pismo infomujące, że za
kadencji poprzedniego Sołtysa źle nasadzono
krzewy a droga powiatowa w wiosce powinna mieć
szerokość 7 m. Wobec tego informował, że przy
kościele 7 m nie ma bo mieszkańcy nasadzili
świerki, które ogranicząją widoczność. 

Krzewy, które nasadzono w  drodze gminnej  na rozwidleniu kierunek Trzebień i stary młyn należy przesadzić 
na plac zabaw, utrudnia to wjazd na prywatne posesje. Właścicielem drogi i pasa drogi powiatowej jest Zarząd 
Dróg Powiatowych w Choszcznie i zgodnie z projektem technicznym doga ta została w tym zakresie 
wykonana.


