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Nazwisko i imię 
wnioskodawcy

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

1. BM Pan radny Dawid 
Koźmiński 10.03.2020 r.

Ponownie wnioskował  o naprawienie 
uszkodzonego chodnika przy skrzyżowaniu ul.Al. 
Wolności z ul. Wolności oraz  ul. Wolności z ul. 
Różaną.

 Chodnik przy skrzyżowaniu ul.Al. Wolności z ul. Wolności oraz  ul. Wolności z ul. Różaną został naprawiony  17 
marca 2020 r.. Wykonawca robót ZUH Komunalnik.

2. BM Pan radny Dawid 
Koźmiński 10.03.2020 r. Wnioskował o naprawę nawierzchni dróg: ul. 

Wolności, ul. Al.. Wolności i ul. Różana. 
Ubytki w drodze asfaltowej Al.. Wolności, Wolności, Różana zostały uzupełnione masą asfaltową na zimno w dniu 
23 marca 2020 r..

3. ZB
Pan radny 
Edward 
Konieczny

10.03.2020 r. Zgłosił problem braku WC na boisku sportowym w 
Pomieniu. 

Pilnowano terminu zgodnie z harmonogramem rozrywek ZZPN. Toaleta przenośna TOI TOI  zostanie ustawiona 
przed rozegraniem pierwszego meczu w dniu 20-03-2020 r.

4. BP
Pani radna 
Barbara 
Pokorska

10.03.2020 r.
Wnioskowała o udzielenie odpowiedzi jakimi 
kryteriami kierowała się komisja rozdzielająca 
środki dla klubów sportowych. 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej wraz z kryteriami oceny ustalony został w Zarządzeniu Nr 20/2020 
Burmistrza Recza z dnia  25 lutego 2020 roku.

5. BM
Pani radna 
Barbara 
Pokorska

10.03.2020 r. Wnioskowała o naprawę ul. Podgórnej, która jest w 
bardzo złym stanie. 

Odcinek drogi od ul. Srebrnej do cmentarza został wyrównany w dniu 20 marca 2020 r.. Usunięto wierzchnią 
warstwę ponieważ korpus drogi był wyżej od niektórych posesji i je zalewał. 

6. BP
Pani radna 
Barbara 
Pokorska

11.03.2020 r.
Wnioskowała o przekazanie protokołu komisji 
konkursowej z podziału środków dla stowarzyszeń, 
klubów. 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert zostało opublikowane na stronie www.recz.pl oraz na stronie bip, zgodnie 
z zapisami ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019 
poz. 688 z późn. zm.), każdy, w terminie  30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia 
wyboru lub odrzucenia oferty. Jeżeli wniosek taki wpłynie, oferent otrzyma pisemne uzasadnienie.

7. BK
Pani radna 
Barbara 
Pokorska

11.03.2020 r. Wnioskowała o nowe opracowanie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. Proszę o wskazanie w formie pisemnej jakie zapisy ma zawierać nowy regulamin wynagradzania nauczycieli.

8. BM
Pani radna 
Agnieszka 
Musialik

10.03.2020 r.
Wnioskowała, aby pisemnie odpowiedzieć na 
wniosek  w sprawie kanalizacji w miejscowości 
Pamięcin. 

Odpowiedź zostanie udzielona. 

REJESTR WNIOSKÓW I INTERPELACJI RADNYCH 
zgłoszonych podczas posiedzenia Komisji przed XX sesją



9. BM Pan radny Rafał 
Walczak 11.03.2020 r.

Wnioskował o ściągniecie warstwy żwiru i gruzu 
oraz poprawę stanu drogi prowadzącej do byłej 
Szkoły Podstawowej w Lubieniowie. 

Wydatkowanie środków na kruszywo aby uzupełnić ubytki w płytach betonowych aby materiał ponownie zebrać z 
drogi  i przetransportować jest bezzasadne. Należy uzupełnić drogę kruszywem-kliniec uniemozliwi to przesuwanie 
się kruszywa na istniejacym podłożu.

10. BN Pan radny Rafał 
Walczak 11.03.2020 r.

 Zgłosił problem ze składowaniem zakupionego 
sprzętu na cele Sołectwa Lubieniów i 
zaproponował udostępnienie miejsca na 
składowanie w budynku po byłej szkole 
podstawowej w Lubieniowie. 

W budynku po byłej szkole nie ma możliwości udostępnienia pomieszczenia. Natomiast w latach poprzednich 
sołectwo Lubieniów zakupiło wiatę gospodarczą z przeznaczeniem na składowanie sprzętu.

11. BP Pan radny Rafał 
Walczak 11.03.2020 r. Zgłosił, iż nie zamykają się drzwi wejściowe do 

świetlicy wiejskiej w Lubieniowie. 
 Świetlice wiejskie znajdują się w zarządzie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu. Wszelkie 
usterki czy uwagi dotyczące funkcjonowania świetlic należy zgłaszać do dyrektora MGOKiS w Reczu.

12. BM Pan radny Artur 
Petrykowski 11.03.2020 r.

Wnioskował o naprawę ul. Staromiejskiej i 
poinformował, że w ub. roku podczas przeglądu 
dróg zapadła decyzja o przebrukowaniu tej drogi. 

Z uwagi na ograniczone środki droga zostanie poprawiona w najbardziej zniekształconych miejscach.


