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Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgloszone podczas sesji Rady Miejskiej w
Krajence odbytej w dniu 28 marca 2013 roku

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 28 marca 2013 roku radni zlozyli 9
wniosków i zapytan, na które uzyskali nastepujace odpowiedzi:
l) Radna Joanna Wienke - wnioskowala o wyciecie drzewa rosnacego przy drodze
powiatowej na odcinku pomiedzy Glubczynem a Dolnikiem, za torami kolejowymi oraz
naprawienie istniejacych szkód spowodowanych przez jego korzenie. Korzenie drzewa
wypychaja asfalt, droga jest tam zniszczona w takim stopniu, ze uniemozliwia ruch
dwustronny.
O istniejacym zagrozeniu Burmistrz Gminy i Miasta w Krajence informowal Powiatowy
Zarzad Dróg w Zlotowie juz w dniu 6 grudnia 2012 roku (pismo EDG.6131.177.2012.
Wniosek radnej skierowano do Powiatowego Zarzadu Dróg w Zlotowie z prosba o jego
rozpatrzenie i podjecie dzialan w kierunku realizacji.
2) Radna Joanna Wienke wnioskowala równiez o zainstalowanie lampy oswietlenia
drogowego na drodze od przedszkola w kierunku Glubczyna Wybudowanie kolo panstwa
Skwarskich. Droga ta czesto porusza sie pieszo mlodziez przyjezdzajaca pociagiem i
udajaca sie do Glubczyna. Lampa ta poprawilaby bezpieczenstwo pieszych
korzystajacych z drogi oraz stanowila niejako kierunkowskaz dla osób dojezdzajacych w
okresie zimowym do drogi powiatowej przez pola (mieszkancy wybudowan).
W sprawie dodatkowego oswietlenia ulicznego w miejscowosci Glubczyn na odcinku w
kierunku Dolnika (dz. ew. 72, 55 i 57/4) zlozono zapytanie o przedstawienie warunków
technicznych i wycene zadania. Po otrzymaniu odpowiedzi od ENEA SA. podjeta
zostanie decyzja o realizacji montazu dodatkowego oswietlenia.
3) Radna Joanna Wienke przypomniala swój wniosek dotyczacy udroznienia studzienki w
Glubczynie przy skrzyzowaniu DolniklMaryniec.
Wniosek skierowano do Komunalnego Zakladu Uzytecznosci Publicznej w Krajence,
który dokonal wizji lokalnej w terenie. Rozmawiano równiez z wlascicielami posesji
polozonymi bezposrednio przy skrzyzowaniu. Istota problemu nie jest niedrozna
studzienka kanalizacyjna ale ogólny brak sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg tworzacych skrzyzowanie. Z wywiadu
wynika, ze posesje polozone bezposrednio przy skrzyzowaniu sa notorycznie podtapiane
nawet przy niewielkich opadach deszczu. Aby rozwiazac zaistnialy problem nalezaloby
opracowac projekt odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg, a
nastepnie wybudowac sprawny system kanalizacji deszczowej o dlugosci ok. 500m w
pasach drogowych dróg gminnych i ok. 300m w pasie drogowym drogi powiatowej.

4) Radny Jakub Niedzwiecki zlozyl wniosek o wyprofilowanie zjazdu z parkingu przy ul.
Bydgoskiej na droge wojewódzka.
Wniosek skierowano do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zlotowie.
5) Radny Jakub Niedzwiecki wnioskowal równiez o dokonanie przycinki drzew przy sali
wiejskiej w Zeleznicy.
Radnego poinformowano, ze z uwagi na rozpoczety sezon wegetacyjny podciecie galezi
zostanie przeprowadzone w okresie jesiennym.
6) Radny Jakub Niedzwiecki prosil o zwrócenie sie do firmy WIMAR o odtworzenie drogi z
kamienia polnego, w której kladziona byla kanalizacja.
Firma WlMAR odtworzyla do stanu pierwotnego nawierzchnie brukowa. Taki rodzaj
nawierzchni stanowi pewne utrudnienie w ruchu kolowym, dlatego zlozony zostal
odpowiedni wniosek do Urzedu Marszalkowskiego. Byc moze jego pozytywna
weryfikacja umozliwi wykonanie w tym miejscu nawierzchni bitumicznej.
7) Radny Jakub Niedzwiecki prosil o zainstalowanie 1 punktu swietlnego w Zeleznicy przy
drodze do panstwa Banach.
W sprawie dodatkowego oswietlenia w Zeleznicy przy dz. ew. 143/42 (lokalizacja
uzgodniona z soltysem) otrzymano od ENEA S.A. odpowiedz zatwierdzajaca warunki
techniczne oraz wycene montazu dodatkowego oswietlenia.
8) Radny Karol Makarewicz zwrócil uwage na dziury w ulicy Bydgoskiej na styku asfaltu i
kostki brukowej oraz zaglebienie na wysokosci Zakladu Drzewnego Gest coraz wieksze).
Radny pytal, czy gmina moze dokonac naprawy we wlasnym zakresie.
Wniosek skierowano do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zlotowie.
9) Radny Zbigniew Morgulec zwrócil uwage na stan przejazdu kolejowego na ul.
Bydgoskiej. Na przejezdzie sa "wybite" dziury.
Wniosek skierowano do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zlotowie.

