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INTERPELACJA
W imieniu mieszkańców zamieszkałych w okolicy Rydułtowskiej Strefy Małych i Średnich
Przedsiębiorstw pragnę złożyć interpelację o przeanalizowanie zainstalowania monitoringu
obejmującego swym zasięgiem drogi zlokalizowane w Strefie a także ulice: Orlovsk.ą, ową
i Strzody jak również rozważenie zainstalowania innych zabezpieczeń ograniczających szybkość.
Swoją interpelację uzasadniam tym, iż nieustane wyścigi samochodowe oraz tzw. drifty nie dają
w spokoju żyć okolicznym mieszkańcom a także, co ważna stwarzają realne zagrożenie dla
zdrowia i życia naszej społeczności lokalnej. Pomimo wielu wniosków w tej sprawie, uwag
mieszkańców a także i moje zapytania na sesjach Rady Miasta czy też komisjach w tej kwestii nie
dokonano żadnych postępów tłumacząc się tym, że sytuacja się zmieni po rozpoczęciu w Strefie
działalności przedsiębiorców.
iestety obawiam się, że właściciele działek w Strefie nie są
zainteresowani bezpośrednio bezpieczeństwem mieszkańców okolicy realizując wyłącznie swoje
cele produkcyjne.
ie tak dawno w mediach pojawiła się wiadomość o młodej osobie, która stała się ofiarą
nielegalnych wyścigów samochodowych w okolicach Jaworzna. W marcu br. na skrzyżowaniu
ulicy Bohaterów Warszawy i Orlovskiej miał miejsce wypadek spowodowany nadmierną
szybkością samochodu wyjeżdżającego z ul. Orlovskiej. Wypadek spowodowały osoby w wieku
ok. 20 lat zamieszkałe na terenie powiatu rybnickiego, które "testowały" samochód rodziców na
rydułtowskiej Strefie. Niejednokrotnie spacerując w okolicach zauważyłem, że na Strefę
przyjeżdżają głównie samochody z rejestracjami powiatu rybnickiego, raciborskiego a także
innych bardziej odległych od Rydułtów miejscowości. ie sądzę, aby tak właśnie musiało być, że
Strefa Małej i Średniej Przedsiębiorczości miała służyć do organizowania nielegalnych wyścigów
samochodowych. Ponadto uważam, że jako Miasto Rydułtowy w tej kwestii powinniśmy
realizować zapisy art 7 Ustawy o samorządzie gminnym w zakresie zadań własnych związanych
z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwem obywateli.
Dlatego proszę o przedstawienie rzeczowo-finansowej kalkulacji zakupu, instalacji i utrzymania
monitoringu a także określenie czasookresu jego uruchomienia na Strefie Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Rydułtowach.
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