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INTERPELACJA -WNIOSEK

1. Imię i nazwisko Radnego: Małgorzata Kaptur
2. Wnoszę interpelację — wniosek w sprawie: planu pracy Straży Miejskiej w Mosinie

UZASADNIENIE

Jednym z najbardziej istotnych zadań Straży Miejskiej jest zapewnienie czystości iporządku w mieście i na terenie gminy.
Ze zdziwieniem przyjęłam informację uzyskaną na sesji w dniu 25 kwietnia 2013 r. od zastępcyburmistrza, W. Krzyżanowskiego, że mosińska Straż Miejska nie pracuje w sposób planowy,tworzone są jedynie miesięczne plany dot. prowadzonych kontroli radarowych i interwencji wodpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie.

Uważam, że zaplanowane działania dałyby lepsze rezultaty niż same działanie interwencyjne.

Mieszkańcy powinni być poinformowani poprzez podanie do publicznej wiadomości(np. w MERKURIUSZU), co w danym roku podlega szczególnej kontroli i jaki obszar gminybędzie kontrolowany.
Spowoduje to, że wielu mieszkańców dostosuje się do określonych wymagań porządkowych jużprzed kontrolą. Kontrola strażników i pouczenie sidoni pozostałych do uporządkowania sprawna terenie swojej nieruchomości. Niezdyscyplinowani mieszkańcy powinni być karani i za jakiśczas powtórnie sprawdzani.

Tylko takie systemowe działanie może zapewnić wzrost świadomości regulacji porządkowych idać trwałą zauważalną poprawę w zakresie czystości i porządku na terenie gminy.

Brak planu pracy uniemożliwia skuteczną kontrolę Straży Miejskiej przez burmistrza.W ten sposób trudno ocenić efektywność działań podejmowanych przez Straż Miejską.

Z uwagi na powyższe wnoszę o opracowanie rocznego planu pracy w tym roku planuna II półrocze) Straży Miejskiej i podanie go do publicznej widomości — na stronie gminy i wMerkuriuszu Mosińskim.
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W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie
planu pracy Straży Miejskiej w Mosinie.

Z up. Przewodniczącego
Ra Miejskiej
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