Krajenka,

17 grudnia 2012 roku

Odpowiedzi na wnio~ki i zapytania radnych
Poduas
/glosili
I)

nastepujac~

\\ nioski i zapytania;

Radn) f\1arek Matysiak zwrócil sie do Burmistrza
Pana Marka Machnowskiego

\V

z prosba o inlen\encje

imieniu mieszkatka

\\od).

\\ \\)niku

Pan Machnowski

\\) niku C/ego przywieziono

v..:-

dostosO\\al jej wysokosc

byl 'vVtej sprawie w Urzedzie

na "odczepnego"

sanitarnej

dokona I odtworzenia

do nawierzchni

kilkakrotnie,

istniejacej.

nawierzchni

brak infrastruktury
niel'llchomosci

- kanalizacji

uniemozliwia

\1achJl()\\skiego.

Nastepnie

na calej szerokosci

Radn:- Anatol Najmowicz
"4 tam d/iur).

przez wody opadowe.

deszczo'v\ej w Paruszce

odprowadzenie

podluznym

jak wskazuje

Jednoczesnie

ulicy

wlasciciel

informuje,

iz

w poblizu przedmiotowej

\\lód deszczowych

z posesji Pana Marka

Obecnie pobocze drogi przy posesji pana marka Machnowskiego

upor/.adkowane

poprzez dowiezienie
poinformowal.

Radny wnioskowal

no stan ulicy Dworcowej,

iL

/.iemi i jej rozplantowanie.
na ulicy Dworcowej jest obecnie duzy ruch,

o ich naprav"ienie

dopóki sa niewielkie.

jak i ulic) Grochowskiego

praco\\ ników lJr;:edu. Doskonale

jest stale monitorowany

przez

zdajemy sobie sprawe jak trudne i uciazliwe jest

porus/anic

sie t) mi ulicami. które z dnia n.,l eL,iel1 sa coraz bardziej degradowane

\\/m%n:-

ruch kolowy. Aby zminimaliz

/ostalo

w

w sladzie wykopu i

3 cm v..;arstwe scieralna, co nie mialo wplywu na zmiane przekroju

poses.i i. /ale'v\ aniem nieruchomosci

laró\\

splyw

kilka taczek ziemi, co nie spowodowalo

drogi. \\':- konane prace nie moga miec Z'v\iaLku ze wzmozonym,

/ostalo

wykonala

sytuacji.

konawca kanalizacji

pol%no

niewlasciwie

nieruchomosci

czego splywa ona na posesje \\lV". osoby. Dalej jest rów, gdzie te wode

11l0ina b:- odprowadzic.
pokrS/:enia

wsi Paruszka

w sprawie zalewania

prze! \\ody opadO\.ve. Firma. która budO\vdla kanalizacje

2)

2012 roku radni

sesji Rady Miejskiej w Krajence odb: tej w dniu 25 pazdziernika

wac utrudnienia

przez

na tym odcinku

wystosowane

\\ dniu 9 listopada 2012 roku pism\) do Rejonu Dróg Wojewódzkich

w Zlotowie,

\\ któr: m to I.v...racamy uwage na wlasciwe
\\:- konanie niezbednych

remontów

czastko\\)

utrzymanie

objazdu drogi wojewódzkiej

ch oraz umocnienie

188 i

i 'v\) profilowanie

poboC/) .
3)

Radn) Karol Makarewicz

pytal, czy lamp) oswietleniowe

I l'loriatiskiej sa wlasnoscia gminy, czy te7 Sróld7ielni
,,\\ iec,\ i radny prosi I o spowodowanie
Lamp) /najdujace
\\lasnosc

sie pomiedzy

na osiedlu przy ul. Zlotowskiej

Mieszkaniowej.

ich naprav..:- .

blokami na ulicy Floriaóskiej

I:\lEA. A\·varia oswietlenia

o~v,ictlcnio'v\'ych

oswietlenia,

sa dokonywane

i Zlotowskiej

zostala zglosLOna wlascicielowi.

/<l\\arta pomi<,:dzy Gmina Krajenka a E E \ S.A. dotyczaca
/.akresie konserwacji

Lampy te sie nie

wszystkie
na biezaco.

zglos/.enia

Zgodnie z umowa

wykonywania

o niesprawn)

stanowia
uslug w

ch lampach

