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Przewodniczqcego Rady Gminy W16blew
TRESe INTERPEtAOI/zAPYTANIA

(kr6tkie przedstawienie stanu faktycznego):

Interpelacja dotyczy placu zabaw we W16blewie znajdujqcego siq w sqsiedztwie koiciola parafialnego
we Wr6blewie,
Plac zabaw we Wr6blewie jest czqstym miejscem odwiedzanym przez dzieci

i ich rodzic6w

od

wczesnej wiosny do p6lniej jesieni. Niestety jest on zaniedbany pod wzglqdem systematycznego
opr62niania Smieci z koszy znajdujqcych siq na terenie placu. Du2ym problemem sq porozbijane butelki
po napojach alkoholowych, kt6rych szkla sq porozrzucane wok6l koszy i po placu. Dlatego zwracam siq
z proSbq o rozwiqzanie tego problemu poprzez czQstsze sprzqtanie placu zabaw.

W imieniu swoim jak i rodzic6w korzystajqcych w w/w placu zabaw prosimy o doposa2enie tego
miejsca o nowe elementy np. o piaskownice.

UZASADNIENIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DtA GMINY IJEJ MIESZKANC6W:

Plac zabaw

we Wr6blewie cieszy siq bardzo du2ym zainteresowaniem ze strony dzieci

i

ich

rodzic6w. Szklo znajdujqce siq na terenie placu zabaw stanowi du2e zagro2enie dla dzieci bawiqcych siq na
jego terenie. Place zabaw w swoim zalo2eniu majq byi miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i ich
rodzic6w.

(podpis)

I

POUCZENIE:

Wyciqg z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994z p6in.zm.)

Art.24.

(...)

3. W sprawach dotyczqcych gminy radni mogq kierowai interpelacje i zapytania do w6jta.

4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierad kr6tkie przedstawienie stanu faktycznego
bqdqcego jej przedmiotem oraz wynikajqce z niej pytania.

5. Zapytania skfada siq w sprawach aktualnych problem6w gminy, a tak2e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
Przepis ust.4 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

6. Interpelacje i zapytania sktadane sq na pi6mie do przewodniczqcego rady, kt6ry przekazuje je niezwlocznie w6jtowi. W6jt, lub osoba
p6lniej ni2 w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub

przez niego wyznaczona, jest zobowiazana udzielid odpowiedzi na pi6mie nie
zapyta nia.

7. Treid interpelacji i zapytari oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomoici poprzez, niezwtocznq publikacjq
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny spos6b zwyczajowo przyjQty.

