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Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W odpowiedzi na lnterpelacjq z dnia 25.07.2019 r. w sprawie nieSwiecqcych opraw na osiedlu
Prefabet informujq, 2e po otrzymaniu interpelacji, odwrotnie zostala zgloszona awaria o5wietlenia do
PGE Dystrybucja S.A. Posterunek Energetyczny w Kolbuszowej. Najprawdopodobniej wypalily siq
2ar6wki sodowe pod wplywem przepiqcia. Awaria jest obecnie usuwana przez PGE. Jednocze6nie
informujq, 2e nie bylo 2adnego wczeSniejszego zgloszenia, wiqc nale2y przypuszczai, 2e awaria
oSwietlenia nastqpila w ostatnich dniach.
Natomiast w kwestii czyszczenia kloszy opraw, to jest to bardzo utrudnione, ze wzglqdu na ich dlugq
eksploatacjq. Majqc to na uwadze, zostala podjqta decyzja o wymianie tych opraw na nowe oprawy
typu Led, w tym lub najp62niej w przyszlym roku przez PGE na koszt PGE. W nastqpnej kolejnoSci
zaplanowane sq do wymiany oprawy na osiedlu pomiqdzy ul. Wojska Polskiego i Partyzant6w.

Odno6nie prac remontowych na placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Budowlanych informujq,
2e wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne zagralajqce bezpieczedstwu sq wymieniane na
bie2qco. Prace konserwatorskie polegajqce na malowaniu powierzchni lawek, stol6w, sprzqt6w
zabawowych wykonywane sa wedlug ustalonego harmonogramu z uwzglqdnieniem niewielkich
op62nieh czasowych, wynikajqcych z takich czynnik6w jak niesprzyjajqca pogoda, ograniczenia
kadrowe czy usuwanie nieplanowanych uszkodzed lub awarii.

W ramach pilnych prac naprawczych, celem zapewnienia bezpieczedstwa L2 czerwca na placu
zabaw przy ul. Budowlanych wymieniono trzy zniszczone elementy drewniane, tj. okrqglaki na zestawie
wspinaczkowym oraz zje2dlalni, co udokumentowano fotograficznie. Coroczne prace konserwatorskie
prowadzone przez gminnq ekipq remontowq, polegajqce na wzmocnieniu, odmalowaniu
iimpregnowaniu zestaw6w zabawowych, planowo byty wykonywane na przelomie maja i czerwca.
W tym roku ze wzglqdu na trudnq sytuacjq zwiqzanq z powodziq oraz konieczno6ciq koszenia szybko
rosnqcej trawy na terenach gminnych, do prac konserwatorskich przystqpiono w trzecim tygodniu
czerwca.

Opracowany harmonogram remont6w wskazywal place zabaw wymagajqce najwiqkszych
naklad6w. W pierwszej kolejnoSciprzystqpiono do odnowienia mienia gminnego zlokalizowanego przy
ul. Ks. Ruczki, ul. Sokolowskiej, ul. Ja6minowej i ul. Siedmiograj.
Gmina Kolbuszowa ma na swoim utrzymaniu osiemnaScie plac6w zabaw i fizycznie nie jest w stanie
kontrolowai ich codziennie, dlatego prosimy informowai o wszelkich zniszczeniach pracownik6w
Urzqdu Miejskiego oraz odpowiednie slu2by tj, policjq, Stra2 Miejskq.

Natomiast w sprawie uszkodzonych element6w informujq, 2e plac zabaw przy ul. Budowlanych
byl wizytowany L5 lipca br. i nie stwierdzono ubytk6w w konstrukcjach zestaw6w zabawowych. Ze
wzglqdu na przeciqtny stan techniczny urzqdzed odnotowano potrzebq wymiany piqciu element6w
drewnianych. Pracownicy Urzqdu Miejskiego podjqli dzialania, majqce na celu zabezpieczenie funduszy
i zakup potrzebnych czqSci skladowych, tak aby nowe komponenty zostaly zamontowane podczas
planowanych na koniec lipca prac konserwatorskich. Zaledwie dziesiqi dni od ostatniej wizytacji na
placu zabaw przy ul. Budowlanych, gminna ekipa remontowa stwierdzila zniszczenie kolejnych
czterech element6w drewnianych typu okrqglaki, kt6re zostaly zlamane i zabrane z placu zabaw przez
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nieznanych sprawc6w. Urzqd Miejski pozostaje w stalym kontakcie z Przewodniczqcym Osiedla nr 2
Panem Karolem Wesolowskim, z kt6rym uzgodniono, i2 po zakoriczeniu prac przy ul. Ks. Ruczki, gminna
ekipa remontowa przystqpi do remontu plac6w zabaw przy ul. Targowej i ul. Budowlanych. CzqSi prac
konserwacyjnych zostala ju2 wykonana w dniach 25.07-26.07, obecnie wykonywana jest reszta prac
polegajqca na wzmocnieniu konstrukcji huStawki i odmalowaniu bramek oraz slupk6w do siatk6wki.

Nowe siatki bramkowe zostaly zakupione z funduszy osiedla. Po rozmowie z panem

PrzewodniczEcym uzgodniono, 2e zostanq one zamontowane na odmalowanych bramkach. Celem
lepszej wsp6lpracy, w trosce o stan gminnych plac6w zabaw prosimy o kontaktowanie siq
z przewodniczqcymiosiedli, bowiem informacja o planowanym remoncie przy ul. Budowlanych zostala
ustalona ju2 w czerwcu bieiqcego roku.
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