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Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgloszone podczas sesji Rady Miejskiej w
Krajence odbytej w dniu 17 grudnia 2012 roku

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 17 grudnia 2012 roku zgloszono
nastepujace wnioski:
1)

Radny Jakub iedzwiecki zlozyl wniosek dotyczacy poszerzenia przepustu pod droga
gminna (dzialka nr 92) prowadzaca do panstwa Graj. Przepust ten jest obecnie zarwany.
Radnego poinformowano, iz po ustapieniu niesprzyjajacych warunków atmosferycznych
zostanie ustalony najwlasciwszy pod wzgledem technicznym i finansowym sposób
naprawy zgloszonego problemu.

2)

Radny Adam Klarynski wnioskowal o kontrole odsniezania chodników przez
mieszkanców Gminy Krajenka (solectwo Skórka) w okresie zimy 2012/20l3r. na
wysokosci prywatnych posesj i w celu ulatwienia korzystania z ciagów pieszych przez
mieszkanców.
Radnego poinformowano, iz na tablicach ogloszen oraz w innych miejscach publicznych
zostana wywieszone informacje o obowiazkach wlascicieli nieruchomosci wynikajacych z
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach w zakresie obowiazku odsniezania
chodników graniczacych z posesjami prywatnymi.

3)

Radny Adam Klarynski wnioskowal równiez o budowe odplywu wód deszczowych na
ulicy ad Rzeka w Skórce przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej (na brakujacym
odcinku).
Gmina nie posiada obecnie projektu ani pozwolenia na budowe na podstawie którego
mozna prowadzic roboty budowlane polegajace na budowie sieci deszczowej w
miejscowosci Skórka. Zadanie takie nie zostalo równiez ujete w tegorocznym budzecie
gminy. Sprawa odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Nad rzekajest obecnie
analizowana i po ustapieniu niesprzyjajacych warunków atmosferycznych zostana podjete
dzialania aby jak najskuteczniej, w miare mozliwosci finansowych, rozwiazac zaistnialy
problem.

4)

Radny Adam Klarynski postulowal o ustawienie slupków przy chodniku w miejscowosci
Skórka celem eliminacji skracania przejazdów przez samochody osobowe oraz ciezarowe,
co powoduje niszczenie infrastruktury dla pieszych. Wniosek dotyczy posesji przy ul.
Zlotowskiej 13 i Zlotowskiej 22.
Wniosek zostal przekazany Wielkopolskiemu Zarzadowi Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg
Wojewódzkich w Zlotowie.

