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Pani 

Karolina Sadowska 

Radna Miasta Kalisza

Odpowiadając na interpelację z dnia 28 grudnia 2018r.  dotyczącą placu zabaw dla
dzieci w Parku Miejskim i przy Szkole Podstawowej nr 23, uprzejmie informuję, że podzielam
troskę Pani Radnej odnośnie stanu urządzeń i wyposażenia placu zabaw na terenie Kalisza. 

Wg informacji przekazanych mi przez podległe służby plac zabaw w Parku Miejskim
jest objęty stałym utrzymaniem w zakresie prowadzenia bieżących prac porządkowych. Prace
na terenie placu zabaw są określane w miesięcznym harmonogramie oraz realizowane przez
firmę, która sprząta ww. teren 2 razy w tygodniu oraz dodatkowo w razie potrzeby. Wartość
kwoty za utrzymanie placu zabaw wynika z comiesięcznego zakresu prac. 

W  2018r.  na  placu  zabaw  w Parku  Miejskim  zostały  przeprowadzone  3  –  krotnie
naprawy,  które  obejmowały:  naprawę  tarczy  skrętnej  urządzenia  siłowni  zewnętrznej,
wyprostowanie 1 przęsła oraz zakup i  montaż 6 nowych przęseł  ogrodzeniowych,  a także
naprawę 4 ławek oraz zakup i montaż 4 szt. opon do urządzenia „konik”.

Place zabaw oraz siłownie  zewnętrzne podlegają kontroli  podstawowej  (corocznej)
oraz  regularnej  (bieżącej).  Kontrola  podstawowa  przeprowadzana  jest  raz  w  roku,  w
zależności od warunków atmosferycznych, ale zawsze odbywa się to wiosną. Polega ona na
ocenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa, przeglądzie wyposażenia, stanu fundamentów i
nawierzchni,  śladów  rozkładu  i/lub  korozji  itp.  Kontrolę  przeprowadza  osoba  posiadająca
uprawnienia  budowlane o specjalności konstrukcyjnej. Kontrole regularne przeprowadzane
są  cotygodniowo,  a  w okresie  letnim codziennie.  Obejmują  sprawdzenie  ogólnego  stanu
urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych.  

Niestety, do niszczenia infrastruktury w przestrzeni miejskiej, szczególnie na placach
zabaw,  dochodzi  niemal  każdego  dnia  (akty  wandalizmu,  częste  dewastacje,  niszczenie
ogrodzenia i wyposażenia). Po kontroli lub zgłoszeniu zniszczenia uruchamiana jest procedura
zmierzająca do wyłonienia wykonawcy,  który  dokona niezbędnych prac  remontowych lub
naprawczych  albo  dostarczy  skradziony  element.  Pamiętać  jednak  należy,  że  obowiązują
procedury wynikające z prawa zamówień publicznych. 

Aktualnie  w  planie  finansowym  na  rok  2019  nie  przewidziano  środków
umożliwiających budowę systemu monitoringu na przedmiotowym terenie. Koszty montażu
monitoringu  nie  były  szacowane.  Park  Miejski  znajduje  się  w  urbanistycznym  układzie
zabytkowym, dlatego ewentualna budowa monitoringu będzie możliwa tylko pod warunkiem
uzyskania zgody Konserwatora Zabytków. 



Plac zabaw w Parku Miejskim rozbudowany był w 2015 roku. Na wniosek z funduszu
obywatelskiego  dostawione  zostały  urządzenia  oraz  ławki.  Natomiast  projekt  rewitalizacji
parku przewiduje całkowitą przebudowę placu zabaw. 

Informuję, że wiosną 2019 roku zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza stanu
uszkodzeń obiektu i zostanie podjęta decyzja o ewentualnym kompleksowym remoncie placu
zabaw. Zlecanie  zaś  prac  naprawczych  prowadzone  będzie  na  bieżąco,  tak  aby  zapewnić
odpowiedni stan techniczny placów zabaw.
    Ponadto informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2013 Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30.01.2013r. plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23 został przekazany szkole jako
środek  trwały.  Oznacza  to,  że  odpowiedzialność  za  utrzymanie  go  w  należytym  stanie
technicznym spoczywa na  dyrektorze  placówki.  W tym  zakresie  informuję,  że  zobowiążę
Dyrektora  szkoły  do  podjęcia  działań  remontowych  i  naprawczych  w  uzgodnieniu  z
Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.

Dziękuję Pani Radnej za aktywność i zainteresowanie powyższą sprawą.    

Prezydent Miasta Kalisza
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Krystian Kinastowski


