
Poręba, dn. 28.09.2020 

Furmanek Grażyna 

Radna R.M. w Porębie 

 

Pani Przewodnicząca  

Rady Miasta Poręba 

 

 

1. Proszę ponownie o naprawę 3-ch ubytków drogowych na ul. Wiosennej, te dziury drogowe 

do tej pory jeszcze bardziej się pogłebiły i poszerzyły. 

2. Proszę o ujęcie w planie na rok 2021 dalszą budowę chodnika przy ul. Krawieckiej i Głównej. 

Dzielnica Krawce w ostatnich latach się bardzo rozbudowała, zamieszukją młode małżeństwa 

gdzie ich dzieci uczęszczają do szkół. 

Widzę jak jeżdzą na rowerach, hulajnogach, na wrotkach. Również przybyło duzo 

samochodów co stanowi duży ruch drogowy,  także w piątki i w soboty często samochody z 

trasy Siewierz-Poręba jadą przez ul. Krawiecką i Główną kierujące się do Poręby stanowi to 

duże niebezpieczeństwo isącej tą drogą ludności, dzieci i młodzieży. 

 

 

Grażyna Furmanek  



Urząd Miasta Poręba 
ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba    

Wytwarzający: Izabela Kasprzak, dnia 07.10. 2020 Strona 1 z 1 

 Urząd Miasta Poręba sekretariat@umporeba.pl poniedziałek-wtorek:  7:30 do 16:30 
ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba +48 32 67 71 355 środa-czwartek  7:30 do 15:30 
   piątek  7:30 do 13:30 

Poręba, 07.10.2020r. 

 

GKiOŚ.030.0078.2020 

 

Radna Rady Miasta Poręba  

Grażyna Furmanek 

w miejscu 

 

 

 Dot. interpelacji z dnia 28 września 2020r. 

Ad. 1 

Uzupełnienie niebezpiecznych ubytków w drogach ( m. in. ul. Wiosennej ) zlecono spółce MPWiK dn. 

28.09.2020r. 

 Ad. 2 

Jeśli utrzyma się tempo budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie Krawce tj. 

wzdłuż ulic Leszczynowej ,Wiosennej , Krawieckiej , Głównej , to będziemy planować kompleksową 

rozbudowę ścieżek pieszo-rowerowych , kanalizacji deszczowej oraz dróg.  

Warunkiem przystąpienia do tych realizacji jest wykonanie regulacji stanu prawnego drogi ul. 

Ludowej w obrębie Niwki ( na etapie realizacji – podpisana  umową z geodetą ) , którą mamy w planie 

realizacji wraz z jej modernizacją/ przebudową. 

A zatem o planowaniu inwestycji wskazanych na wstępie pisma możemy mówić ewentualnie w 

roku 2023. 

 

 

Burmistrz Miasta Poręba 

      Ryszard Spyra 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. GKiOŚ-a/a 
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