Informacja o realizacji wniosków z Zebrania Wiejskiego
Sołectwa Kramarzyny z dn. 15.03.2019 r.
Sołectwo

L.p.

Wnioski

Informacja o sposobie załatwienia wniosków
Proponuje się, aby na ten cel wzorem innych miejscowości
zabezpieczyć środki z funduszu sołeckiego na rok 2020.

1.

Brak wiat przystankowych.

2.

Wyłożenie polbrukiem 20m drogi przy ulicy Polnej w Gmina będzie starała się wykonać zadanie we własnym zakresie
w roku bieżącym. Jeśli się to nie uda zrealizować to proponuje się
kierunku Łąkiego.
realizację zadania w 2020 r. we współpracy z funduszem
sołeckim.
Problem z chodnikami przy ulicy Lipowej. Są nie Utrzymanie chodników należy do obowiązków właścicieli
przyległych posesji.
posprzątane, pełno na nich gałęzi i mchów.

3.

4.

Rozkopany chodnik oraz nie posprzątane pobocza na ulicy Poinformujemy o fakcie nieprzywrócenia pasa drogowego drogi
Leśnej przez firmę, która zajmowała się podłączeniem powiatowej Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, który
zobowiąże wykonawcę do uporządkowania terenu.
światłowodu do szkoły.

5.

Wyznaczenie miejsca dla palaczy na sali wiejskiej.

6.

Problem z duża ilością kotów na prywatnej posesji. Gmina nie ma możliwości prawnych przekazywania karmy
Właścicielka zapytała o możliwość dofinansowania na osobom, które dokarmiają zwierzęta.
pokarm dla kotów.

7.

Naprawa chodnika na ulicy Słonecznej koło hydrantu – Chodnik zostanie naprawiony w sezonie letnim.
chodnik zapada się.

Kramarzyny

Proponuje się wprowadzenie zakazu palenia na sali wiejskiej i
wyznaczenie miejsca dla palaczy na zewnątrz.

Gmina poinformuje o brudnej wodzie dzierżawcę wodociągu.

8.

Przy ulicy Słonecznej z kranu leci brudna woda.

9.

W dalszym ciągu powstaje fetor z oczyszczalni ścieków. Gmina pracuje nad skutecznym rozwiązaniem fetoru z
oczyszczalni, wyczuwalnym na terenie miejscowości. W
Problem do tej pory nie został rozwiązany
przypadku fetoru, który wyczuwalny jest wewnątrz domu,
problem spowodowany jest wadliwym wykonaniem wentylacji
budynku lub nieszczelnościami na sieci kanalizacyjnej
wewnętrznej, za co odpowiada właściciel nieruchomości.

W roku bieżącym zakupiony zostanie jeden czujnik, który
zostanie zamontowany w Tuchomiu, dając orientacyjne wyniki
dla obszaru gminy.
11. Wycięcie drzew przy ulicy Leśnej na zakręcie – droga jest Sprawa zostanie przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w
Bytowie.
niewidoczna i niebezpieczna.
10. Zakupienie czujników jakości powietrza.
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12. Remont mostu. Most ma spróchniałe pale i ciężko Przeprowadzony zostanie przegląd mostu przez drogomistrza oraz
zaplanowany jego remont, który wykonany zostanie w
przejechać nim na łąki.
najbliższych miesiącach.
13. Naprawa mostu przy jeziorze Białym. Kamienie się W marcu b.r. przepust został udrożniony oraz usunięto zalegające
w rowie kamienie. W sezonie letnim przeprowadzone zostaną
osuwają i jego szerokość maleje i nie można przejechać.
prace mające na celu zabezpieczenie przyczółków przed dalszym
osuwaniem się.
14. Rozkopana działka przy ulicy Leśnej przez firmę, która Gmina poinformuje o fakcie nieprzywrócenia nieruchomości
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, który zobowiąże
zajmowała się światłowodem.
wykonawcę do uporządkowania terenu.

