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~Mki zapytania radnych zgłoszone podczas sesji Rady Miejskiej
w Krajence odbytej w dniu 25 września 2012 roku

1) Radna Joanna Wienke - prosiła o postawienie wiaty przystankowej w Głubczynie
przy skrzyżowaniu dróg (do Dolnika i w stronę Maryńca) koło państwa
Grochowskich i Martin, z której mogłyby korzystać dzieci dojeżdżające do
Gimnazjum.
Udzielono radnej odpowiedzi, że w roku bieżącym gmina nie posiada środków
finansowych na realizację tego zadania.
2) Radna Joanna Wienke - powiedziała, iż 2 lata temu wnioskowała o naprawę mostku
na Wybudowaniu. Mostek ten nie został naprawiony i jest nieprzejezdny.
Obecnie trwa określanie wysokości środków finansowych i możliwości
.technicznych potrzebnych do usunięcia uszkodzeń.
3) Radna Joanna Wienke - poinformowała, iż w Głubczynie, gdzie droga asfaltowa
krzyżuje się z drogą żużlową, z asfaltu woda spływa na drogę żużlową i rozmywa
nawierzchnię. Radna wnioskowała aby wybetonować rów, który odprowadzałby
wodę do pobliskiego rowu.
Również w tym przypadku zadanie nie może zostać zrealizowane w roku bieżącym
ze względu na brak środków finansowych w budżecie gminy.
4) Radna Joanna Wienke wnioskowała o zainstalowanie lamp oświetleniowych w
Głubczynie:
- na odcinku drogi powiatowej od szkoły do sali gimnastycznej,
- na odcinku od państwa Stępień do państwa Szmajdzińskich,
- koło państwa Wicik - jest tam nowy słup, obiecano zainstalowanie lampy w
terminie późniejszym, ale nic nie zostało zrobione.
W ww. miejscach jest bardzo ciemno.
W sprawie instalacji lamp oświetleniowych w Głubczynie wysłano pismo do ENEA
w Wałczu z prośbą o realizację wniosku.
5) Radny Jakub Niedźwiecki - wnioskował za pośrednictwem Burmistrza do
powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o wycięcie drzew przy drodze powiatowej,
na skrzyżowaniu drogi powiatowej z ulicą Sportową w Krajence. Widoczność przy
wyjeździe z ulicy Sportowej jest bardzo ograniczona. W ostatnim czasie prawie
doszło tam do wypadku.
Wniosek przekazano zarządcy drogi tj. Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotowie.
PZD w Złotowie zwrócił się do Burmistrza z prośbą o wydanie decyzji zezwalającej
na wycinkę 6 drzew. Projekt decyzji w tej sprawie został przekazany do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w celu jej uzgodnienia.

6) Radny Piotr Gniot - powiedział, iż na ulicach Parkowej i Sportowej nie ma
oświetlenia. Mieszkańcy tych ulic korzystają z oświetlenia, które jest w Parku
Miejskim. Lampy tam jednak obecnie się nie palą. Radny prosił o uruchomienie
oświetlenia w Parku.
Zlecono elektrykowi dokonanie przeglądu tego oświetlenia. Okazało się, że
konieczna jest wymiana kabli, w związku z tym sprawę przekazano do ENEA w
Wałczu.
7) Radny Piotr Gniot prosił również aby w ramach współpracy z Powiatem
wnioskować o wykonanie chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą
wojewódzką 188 do ulicy Sportowej lub chociaż Parkowej.
Wniosek został przekazany do zarządcy drogi.
8) Radny Piotr Gniot - wnioskował aby przy projekcie budżetu na 2013 rok,
uwzględnić wykonanie na istniejącej podbudowie żużlowej od ulicy Krótkiej do
ulicy Złotowskiej w Krajence asfaltu oraz ułożenie brakującego chodnika. Radny
wnioskował także o przystąpienie do odbudowy chodników na ulicach: Zielna,
Polna i Krótka w Krajence. Radny mówił o perspektywie 2013-2014.
Ze względu na duże koszty finansowe wniosek zostanie rozpatrzony pod względem
możliwości wykonania zadania w roku 2013.
Ponadto radni składali do Burmistrza wnioski na piśmie:
1) Radna Bernadeta Kopeć wnioskowała o ustawienie lustra w Dolniku przy
wyjeździe z drogi powiatowej od strony Głubczyna.
Wniosek został przekazany do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.
2) Radny Adam Klaryński wnioskował o przegląd linii telekomunikacyjnej w
Skórce (zwisające kable).
Wniosek przekazano do właściciela, tj. firmy Orange z prośbą o usunięcie
usterek i informację w tej sprawie.
3) Radny Adam Klaryński prosił także o uregulowanie spraw własnościowych
boiska sportowego w Skórce.
Radnego poinformowano, że kwestie te były już wyjaśniane we wcześniejszym
piśmie. Boisko znajduje się w zarządzie Szkoły Podstawowej w Skórce i stan ten
na dzień dzisiejszy nie może ulec zmianie.
4) Radny Adam Klaryński prosił o dostawienie pojemnika na odpady komunalne
na cmentarzu komunalnym w Skórce w okresie październik/listopad br. w
związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych.
Zlecenie w tym zakresie przekazano do firmy Altvater w Pile.

5) Radny Adam Klaryński zgłosił także wniosek o poprawienie odpływu wód
deszczowych z ulicy Nad Rzeką w Skórce.
Wniosek ten w roku bieżącym nie może zostać zrealizowany ze względu na brak
środków finansowych w budżecie.
6) Radny Adam Klaryński wnioskował o montaż świateł na żądanie przy przejściu
dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej w Skórce oraz do czasu
montażu świateł - ustawienie lustra po stronie zatoki autobusowej. Kolejny
wniosek radnego dotyczył montażu barierek ochronnych wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 188 na wysokości szkoły podstawowej w Skórce.
Wniosek został przekazany do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie. W dniu
15 października Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu udzielił
odpowiedzi, że nie widzi możliwości realizacji świateł w roku bieżącym,
ponieważ środki na rok bieżący zostały już rozdysponowane. Przedmiotowe
zadanie ujęte jest we wstępnym planie zadań na rok 2013.
7) Radny Adam Klaryński prosił też o wyrównanie ścieżki od ulicy Nad Rzeką w
kierunku kładki na rzece Głomi oraz zabezpieczenia dołu przed dostępem osób
postronnych.
Radnego poinformowano, że obecnie są tam prowadzone prace związane z
budową kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu zadania zostanie dopilnowane, aby
teren wrócił do stanu poprzedniego.
8) Radny Adam Klaryński złożył wniosek o przejazd równiarki na ul. Kowalowej .
Wniosek zostanie zrealizowany wiosną 2013 roku.

