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Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych
Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 18 czerwca 2012 roku radni złożyli
następujące wnioski i zapytania:
l) Radny Bogdan Długosz w imieniu mieszkańców wsi Łońsko o naprawę drogi z tłucznia
od asfaltu w kierunku lasu. Droga jest w złym stanie, są tam dziury. Sadzi, że droga ta jest
źle wyprofilowana.
Radnemu udzielono odpowiedzi, iż jak co roku w okresie jesiennym zostanie
przeprowadzony przegląd dróg gminnych w celu rozpoznania najpilniejszych potrzeb
remontowych. W miarę możliwości finansowych i technicznych drogi zostaną
wyrównane.
2) Radny Piotr Gniot powiedział, iż jego pierwszy wniosek dotyczy inwestycji realizowanej
przez TV AST A na ulicy Szkolnej. Nie wie, czy problem dotyka innych ulic. W pasie
drogowym ulicy Szkolnej chodniki są powiatowe. Firma kładąc kable i wykonując
studzienki pozostawia po sobie niezbyt dobrze ustabilizowany chodnik: płytki się ruszają,
dużo z nich jest popękanych, zapadniętych. Być może to skończą ale na dziś wygląda to
kiepsko. Radny prosił aby przyjrzeć się temu.
Wykonawcy kilkakrotnie zwracano uwagę na konieczność przywrócenia terenu do stanu
poprzedniego tj. sprzed wykonania robót ziemnych. W wyniku prowadzenia przez gminę
inwestycji wodociągowej ul. Szkolna będzie kolejny raz zajęta pod budowę. Chodniki
zostaną ponownie zdemontowane w celu ułożenia sieci. Wykonawca ma w swoim
zakresie robót również odtworzenie chodników i wymianę uszkodzonych płytek. Ponadto
zgodnie z pismem Starosty Złotowskiego Powiat Złotowski przygotowuje się do
przeprowadzenia w bieżącym roku inwestycji polegającej na ułożeniu chodników m.in.
przy ul. Szkolnej.
3) Radny Piotr Gniot powiedział, iż swojego czasu gmina sprzedawała Panu
Kraczkowskiemu jedną działkę pod blokiem i drugą pod garażami. Okazało się, że
pomiędzy tymi dwoma działkami gmina zostawiła sobie jedną działkę stanowiąca niejako
ciąg pieszy - drogę dojazdową, na przedłużeniu działek. Ludzie w tej chwili skracają
sobie drogę. Dwie nieruchomości nabyte przez Pana Kraczkowskiego zostały
zagospodarowane, działka pomiędzy nimi nie jest zagospodarowana. Jest tam obecnie
żółty piach. Jeżeli jest to grunt gminy należałoby to skończyć w sposób podobny do

sąsiednich nieruchomości albo polbrukiem albo ażurowym betonem. Ludzie w tej chwili
spacerują tam po świeżo zasianej trawie.
Działka nr 493/2 o pow. 199m2 stanowi własność Gminy Krajenka i zgodnie z decyzją
Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 26 czerwca 2006r. o warunkach zabudowy nr
GKM,DG.7331-20/06 stanowi przedłużenie ciągu pieszego prowadzącego od ul. Wł.
Jagiełły do osiedla mieszkaniowego przy ul. Floriańskiej. W planach inwestycyjnych na
rok bieżący wykończenie ciągu pieszego nie jest przewidziane do realizacji, a w związku
z inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy i Miasta Krajenka brak jest obecnie
środków na realizację tego zadania.
4) Radny Piotr Gniot powiedział, iż pojawia się coraz więcej sygnałów, także na sesji
pojawiły się takie wątpliwości, co do sposobu i metod wyboru technologii projektowania
budowy sieci kanalizacyjnej, przede wszystkim na obszarach wiejskich, bo to dotyczy
bardziej obszarów wiejskich niż rozbudowy sieci w Krajence. Kwestia dotyczy wyboru
technologii, czyli czy na odcinkach, gdzie projektowana mogła być grawitacja jest tłoczna
i odwrotnie, ponieważ nie wzięto pod uwagę czynników ekonomicznych eksploatacji
sieci, że będzie znaczne zużycie prądu co stanowić będzie o znacznej wysokości opłat w
przyszłości za zrzut tych ścieków. Jest sporo niejasności, coraz więcej otoczki koło
budowy sieci kanalizacyjnej. Mówi wyłącznie o projekcie w ramach Ochrony zlewni
rzeki Noteć, żeby było jasne czego jego pytanie dotyczy. Pan Rodziewicz, który sprawę
referował już chyba nie żyje. Są sprzeczne informacje, jego też to generalnie dotyczy, jak
i innych radnych poprzedniej kadencji, ponieważ "siedzieli" w tym projekcie od początku.
Wtedy takich wątpliwości co do wyboru technologii, aplikowania i pozyskiwania
środków unijnych nie miał, a teraz takie sygnały się pojawiają. Myśli, że należałoby to
wyjaśnić. Byli tam technolodzy i inżynierowie, którzy to projektowali więc sądzi, że nie
było w tym przypadku. Chciałby żeby było to wyjaśnione.
W porządku obrad sesji znalazł się punkt dotyczący kanalizacji.
5) Radna Joanna Wienke powiedziała, iż ma ponowny wniosek o ustawienie tablicy z
oznakowaniem przy drodze powiatowej przy rozdrożu na Zelgniewo i Maryniec,
informującej o kierunku jazdy do Maryńca. Kolejny wniosek radnej dotyczył wytyczenia
przejścia dla pieszych przy placu zabaw w Głubczynie znajdującym się przy nowo
urządzonym centrum rekreacyjnym wsi.

Wnioski radnej zostały przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych w Złotowie. Udzielono
odpowiedzi, iż tablica kierunkowa została już wykonana i zostanie ustawiona w miesiącu
wrześniu, po konsultacjach z radną. Natomiast przejście dla pieszych zostanie wykonane
do końca sierpnia br.
6) Radny Adam Klaryński zabrał głos w sprawie WTZ, którego utrzymanie leży w gestii
Starostwa Powiatowego. Do WTZ uczestniczy 4 uczestników z gminy Złotów i 2 z gminy
Tamówka. Osoby te dowozi samochód należący do WTZ. WTZ brakuje pieniędzy,
ponieważ uczestnicy dojeżdżają z innych gmin. Radny pytał, czy jest możliwość
zwrócenia się do starostwa, żeby wnioskowało do gmin Złotów i Tamówka o
dofinansowanie WTZ - chodzi o zakup paliwa. Pani kierownik WTZ wspominała, że są w
stanie przyjąć jeszcze kilka osób ale dowóz pomiędzy gminami powoduje koszty.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
wspieranie osób niepełnosprawnychjest

zadaniem własnym powiatu. Zadanie to jest

realizowane m.in. poprzez dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów
terapii zajęciowej. Uczestnicy WTZ w Krajence to mieszkańcy gmin: Krajenka, Złotów
oraz Tamówka. Zgodnie z umową zawartą z powiatem z dnia 13 lutego 2012 roku, powiat
przekazuje środki na dofinansowanie do kosztów bieżących działalności WTZ w
wysokości 10% całkowitych kosztów utrzymania, pozostałe 90% pochodzi ze środków
PEFRON. W związku z tym gminy, z których pochodzą uczestnicy WTZ nie sąprawnie
zobowiązane do partycypowania w kosztach utrzymania WTZ w Krajence.
7) Radny Jakub Niedźwiecki poparł wypowiedź Pana Zdzisława Pasymowskiego dotyczącą
kładki na ulicy Szkolnej. Radny wnioskował o zrobienie dziur w kładce poprzez które
spływałby nadmiar wody po opadach deszczu oraz jej zaimpregnowanie.
Wniosek został przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Złotowie, który udzielił
odpowiedzi, iż konserwacja pokładu drewnianego na kładce dla pieszych przy ul.
Szkolnej w Krajence wykonana zostanie w miesiącu wrześniu br.

Podczas sesji Rady odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku radny Jakub Niedźwiecki
poruszył problem pylenia dróg gruntowych w okresie letnim. Poinformował, iż na rynku jest
środek, który pozwala ograniczyć pylenie. Jest to chlorek wapnia. Radny proponował aby
zakupić eksperymentalną ilość środka i sprawdzić jego działanie na niewielkim odcinku

drogi, tam gdzie znajdują się budynki mieszkalne np. we wsi Barankowo. Środek ten nie jest
drogi a mógłby pomóc mieszkańcom.
W odpowiedzi poinformowano radnego, iż gmina rozważy zastosowanie proponowanego
środka, jednak z uwagi na pilne potrzeby remontowe dróg i ograniczone możliwości
fmansowe w pierwszej kolejności po dokonaniu przeglądu jesiennego drogi zostaną
wyrównane a powstałe ubytki w nawierzchniach stopniowo uzupełniane.

