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Nrsprawy

Interpelacja-Wniosek

Jako wiec przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa we wrześniu 2011 r pismem nr BR.003.208.2011
wnioskowałem o zakup specjalnych naklejek ostrzegających przed
naklejaniem ogłoszeń, plakatów itp. w miejscach do tego nie
przeznaczonych. Sugerowałem, że z naklejek można by się dowiedzieć, że
każdy kto w tym miejscu coś naklei, jest to wykroczenie za które grozi
nawiązka w wysokości do 1500 zł. zgodnie z artykułem 63 a Kodeksu
Wykroczeń. Wniosek taki sformułowałem, jak zobaczyłem upstrzone
kartkami reklamowymi i ulotkami nowo co ustawione słupy latarniane
wzdłuż ulicy Dworcowej. Sprawę prowadziła Pani Karolina Adamczyk
która zleciła przygotowanie przez Urząd odpowiednich naklejek a straż
Miejska zajęła się ich rozmieszczeniem.
I co najważniejsze, od kiedy zostały naklejone na słupach naklejki
ostrzegawcze, proceder naklejania ulotek przestał istnieć-naklejki widać
spełniły swoją rolę. W listopadzie 2012 roku zostały zainstalowane po
drugiej stronie ulicy Dworcowej kolejne nowe lampy jako dokończenie
inwestycji oświetleniowej. Aby zatem uchronić je, czyli te nowe słupy
przed zakusami oblepiania reklamami i ulotkami wnioskowałem pismem
nr BR0003.509.2012 ojak najszybsze rozmieszczenie na nich naklejek
informujących o zakazie umieszczania właśnie reklam i plakatów.
Jednocześnie prosiłem ze względów estetycznych o przyjrzenie się jak
wyglądają naklejki na latarniach, które naklejone zostały rok temu.
Niektóre z nich wymagają bowiem wymiany na nowe. Na początku
grudnia 2012 roku pismem PK.0004.24.2012 dostałem odpowiedz, że
wniosek mój został rozpatrzony pozytywnie.
Minęło już prawie 5 miesięcy i nic w tej sprawie nie poczyniono. Zatem
uprzejmie przypominam o moim wniosku i proszę o jego zrealizowanie.
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W załączeniu przekazuję kserokopię ponowionego wniosku radnego Kordiana Kleibra
w sprawie naklejek informujących o zakazie umieszczania reklam, ulotek i ogłoszeń
na nowych latarniach przy ul. Dworcowej w Mosinie.
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