FORM U LARZ I NTERPELACI I/ZAPYTAN IA RADN EGO*
WR6BLEW, DNIA 11.09 .2019

URZ,AD GMII\iY
TryR6BLE\n/

lMlE I NAZWISKO ZGTASZAJACEGO: Andrzej Dawid
FUNKCJA, STANOWISKO: Przewodniczqcy Rady Gminy Wr6blew

u,pt ni-09-2019

W6JT GMINY WR6B
za po6rednictwem

PrzewodniczEcego Rady Gminy W16blew
TRESf INTERPELACJI/ZAPYTANIA (kr6tkie przedstawienie stanu faktycznego): .................

W m. Chartupia Wielka na drodze powiatowej nr 1713E kilkana6cie metr6w przed przejSciem dla
pieszych ( wej5cie do szkoly podstawowej ) opr6cz ustawionych wcze5niej znak6w drogowych A-17 i B33 namalowane zostafy czerwonq farbq w 3 miejscach pasy ostrzegajqce kierowc6w przed miejscem, na

kt6rym mogq znajdowai siq dzieci.
SkutecznoSi tych ostrze2eri

jest pral<tycznie |adna, wiqkszo5i kierujqcych przeieid2a odcinek drogi

od

szkoly do skrzy2owania z prqdko6ciq znacznie przekraczajqcq 50km/h.

Wnioikujq do PZD w Sieradzu o wybudowanie przed wejSciem do Szkoly Podstawowej w Charlupi
Wielkiej progu spowalniajqcego ruch pojazd6w.

MlESZfn(C6W: Na teren szkoly i boiska
przyszkolnego wchodzq praktycznie przez caly rok dzieci w r62nym wieku, pokonujq jezdniq, po kt6rej
poruszajq sig r6zne i z ro2nq prqdkoSciq pojazdy. Moim zdaniem jedynym sposobem na zmuszenie
kierowc6w do zmniejszenia prqdko6ci izachowania szczeg6lnej ostro2no6ci w tym miejscu jest budowa

UZASADNIENIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA GMINY

I

JEJ

progu spowalniajqcego.

+ POUCZENIE:

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

Art.24.

zp6in'zm')

(...)

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

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

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

6. Interpelacje i zapytania skiadane sq na pi(mie do przewodniczqcego rady, kt6ry przekazuje je niezwlocznie wdjtowi, W6jt, lub osoba
przez niego wyznaczona, jest zobowiEzana udzielii odpowiedzi na pi6mie nie p6lniej ni2 w terminie L4 dni od dnia otrzymania interpelacji lub
za

pyta nia.

7. Tre6i interpelacji i zapyta6 oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomo(ci poprzez niezwlocznq publikacjq
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny spos6b zwyczajowo przyjQty.

