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Szanowny Pen
Bernerd Strzoda

Przcwodniczlcy Rrdy Micjskicj
w Czcrvionce - Iazczynech

INTERPELACJA
w sprawie stenu techniczncgo perku im. Piotre Furgola w Czcrwionce

- kszczynrch

Szanowny Panie Przewodnicz4cy,

w niqz}rl zliczrrymi interwencjami mieszkaricow Gminy i Miasta Czerwionka

-

Leszczyny w tej

sprawie, zwracam sig z pro6b4 o przedstawienie:

a)
b)
c)
d)

akualnego sanu technicznego parhr im. Pioua Furgoh w Czerwionce - kszczynacb
plan6w wladz miasta zwi4zanych z funkcjonowaniem parkq
ewentualnych prac zwiqzanych z przygotowaniem wymaganej dokumentacji,
strategii lub harmonogramu prac koniecznych do wykonania dla przywr6cenia pehej
funkcjonalnoSci parlar dla mieszkafcow.
Park im. Piotra Furgoh w Czerwionce - Leszczynach jest szczeg6lnym miejscem dla mieszkaric6w

i byl waznym obielcem dla wielu pokolen. Park powinien sfu2y6 naszej spolecznofui, lecz akualnie
wymaga konkretnych decyzji w sprawie koncepcji zagospodarowani4 stosownej dokumentacji i
przeprowadzenia prag po lc6rych park a6w bedzie nowoczesnym obielcem slur4cym kolejnym
pokoleniom mieszkancow naszego miasta.
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lzabela Rajca
Radna Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach
Odpowiadajqc na Pani interpelacjq

w

sprawie stanu technicznego Parku

im. Piotra Furgola w Czerwionce-Leszczynach informujq:

na podstawie decyzji o zarzqdzie tnrvalym wszelkie prace zwiqzane z jego
utrzymaniem wykonujq pracownicy Zarzqdu Drog i Sluzb Komunalnych,

w chwili obecnej likwidacji wymaga zu2yla infrastruktura oSwietleniowa na terenie
parku, realizacjq tych robot planuje siq na lll kwartal br.,
istniejqca zielefi, Sciezki piesze, lawki sq objqte biezqcym utrzymaniem i na dzien

dzisiejszy sq

w

ogolnym, dobrym stanie, charakterystycznym dla tego typu

terenow,

w roku 2016 opracowano projekt rewitalizacji calego obszaru parku (est on
dyspozycji

w siedzibie ZD|SK). Ze wzglgdu na

podstawowych elementow infrastruktury
wdro2enia jego realizacji (nawet

decyzjq

o

odloZeniu

niekwalifikowalnoSc czgSci

zwiqzku

z tym znaczne

koszty

pzy udziale Srodkow zewngtrznych) podjgto

w czasie dzialan

Zostanq one wznowione

aw

do

zmierzajqcych do wykonania zadania.

w pzypadku mozliwo6ci uzyskania

dofinansowania

wszystkich lub wiqkszoSci elementow projektu lub poprawy sytuacji finansowej
gminy,

koszt realizacji zadania (wg projektu) w roku 2016 mial wynie66 4 231 950,36 zl.
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