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Radna Rady Miejskiej
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UrzAd Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczynY

Wptynqlo do Kancelarii dnia

02, 0s. 2019

Nr rejestru

Szanowny Pan
Bernard Strzoda
Przewodniczqcy Rrdy Miej skiej
w Czerwionce - Leszczynach

INTERPELACJA

w sprewie zakl6cenie porzldku w miejscach publicznych

Szanowny Panie Przewodnicz4cy,

w zwiqzku z licznymi interwencjami mieszkaric6w Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

dotycz4cymi zakl6cania porz4dku w rejonie skate parku, lawek zlokalizowanych przy ul. Szkolnej

oraz terenu Przedszkola nr 6, prosimy o mo2liwo56 opracowania przez Radg Miejsk4 stosownych

regulaminow dla ww. obiekt6w i placowek. Rozmieszczenie dos4pnych dla mieszkanc6w

regulamin6w przyjgtych przez Radg Miejsk4 mo2e okazai sig skutecznym narzgdziem dla sfuzb

dbaj4cych o porz4dek. Nieprzestrzeganie regulaminu np. poptzez przebywanie osob po$ronnych na

terenie przedszkola w godzinach wieczomych lub nocnych jest wystarczaj4c4 przeslank4 do

zastosowania wla(ciwych sankcji przez patrol policji. Aktualnie czQsto zdarza sig, 2e brak

stosownych regulacji przyjptych na szczeblu Rady Miejskiej powoduje, 2e ewentualne sankcje za

naruszanie ladu i porzqdku s4 mniej restrykcyjne. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwo6ci pozyskal

informacjg i2 w miejscowoSciach w tt6rych stosowne regulaminy funkcjonuj6 patrole policji

mog4 skutecmiej interweniowa6.
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w Czerwionce-Leszczynach

Pani lzabela Rajca

Odpowiadajqc na Pani interpelacjq z dnia 29 sierpnia br w sprawie

zaklocania porzqdku w miejscach publicznych, a po konsultacji

z Naczelnikiem Wydziatu Edukacji Paniq lwonq Flajszok oraz dyrektorem

miejscowego Zarzqdu Drog i Stuzb Komunalnych Panem Piotrem t-ucem

informujq, 2e obowiqzkiem zarzqdcow teren6w, na ktorych zlokalizowane sE

urzqdzenia zabawowe jest ustalenie regulaminow korzystania z tych

obiektow. Regulaminy te sE wprowadzane zarzqdzeniami dyrektorow
jednostek i powinny byc widoczne na tablicach informacyjnych. Dodatkowo

uchwatq Rady Miasta w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXVl394l17

wprowadzono regulamin korzystania z placow zabaw zlokalizowanych na

nieruchomoSciach stanowiqcych wtasno5c Gminy.

W zwiqzku jednak z Pani interpelacjq wydalem polecenie

przeprowadzenia kontroli zarowno placowek oSwiatowych jak i placow zabaw

pod kqtem wyposaZenia w tablice z regulaminami korzystania z tego typu

obiektow.
Biorqc pod uwagq powy2sze informacje, a takze na podstawie zapisow

art.51 Kodeksu Wykroczen, osobiScie nie widzq potrzeby prowadzenia

dalszych prac nad regulaminami obiektow, o ktorych mowa w Pani

interpelacji.
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