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Dotyczy:

Szanowny Pan
Jan Kuska
radny Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

dotyczy interpelacji z dnia 16.05.2022 r.

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację w zakresie: przeanalizowania możliwości
pomalowania siedzisk wraz z oparciami niektórych ławek, uprzejmie informuję, że Gmina
corocznie realizuje zadania w tym zakresie. Przy okazji corocznego przeglądu technicznego placów
zabaw, typowane są ławki wymagające napraw i konserwacji.
W 2021 roku zostało odnowionych poprzez naprawę i konserwację, łącznie 315 ławek na terenie
Gminy (w tym amfiteatr - 156 szt, Park Miejski - 89 szt.). Zakupiono i zamontowano 10 nowych
ławek, zlikwidowano 34 szt. (w tym 17 na terenie sołectw) ławek nie nadających się do naprawy.
W 2022 r. zostało odnowionych poprzez konserwację, łącznie 129 ławek, a dodatkowo 12 ławek
naprawiono, głównie na terenie placów zabaw. Niezależnie od powyższego, realizowany jest
obecnie zakup i montaż 10 szt. nowych ławek oraz naprawa kolejnych 10 szt w miejsce
zdewastowanych, na terenie innym niż place zabaw.
Gmina oprócz ww. umowy na jednorazową naprawę i konserwację, nie zawierała odrębnej umowy
w zakresie bieżącej konserwacji ławek, z uwagi na brak zaplanowanych środków w budżecie na ten
cel. Niezależnie od powyższego, na bieżąco realizowana jest natomiast likwidacja zdewastowanych
ławek, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaproponuje dodatkowo, do Planu Budżetu
na 2023 rok, zadanie związane z bieżącą konserwacją ławek, koszy i tablic ogłoszeniowych, nie
związanych wyłącznie z placami zabaw, a znajdujących się na terenie i wyposażeniu Gminy
Zdzieszowice.
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