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Pan Marcin Etienne
Radny Rady Miejskiej
w Łomiankach

Odpowiadając na Pan interpelację z dnia 10 grudnia 2012 r. informuję, iż
zrealizowano II etap umowy obejmujący m.in. wykonanie systemu alarmowego wraz
z systemem dozoru elektronicznego
podłączenia

systemu

do przyłącza.

m. in. na placu zabaw
Z uwagi

na długi

przy ul. Waligóry bez
okres

realizacji

prac

przyłączeniowych przez PGE Dystrybucja RE Legionowo podjąłem wszelkie możliwe
działania by wraz z rozpoczęciem sezonu wiosennego na placach zabaw powyższa
instalacja została przyłączona i uruchomiona,

a plac zabaw był monitorowany przez

system.
Osobą odpowiedzialną

za realizację

urnowy jest

pam

Elżbieta

Mamaj,

tel. 22 768 62 08.
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'R\GŁomianki, dn. 10 grudnia 2012 r.

Marcin Etienne
Sołtys Dziekanowa Bajkowego,
Radny Gminy Łomianki
tej. 601291273
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Burmistrz Gminy Lomianki
Pan Tomasz Dąbrowski
w miejscu
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W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi dnia 12 listopada br., w której czytam, iż
podłączenie systemu alarmowego na placu zabaw przy ul. Waligóry wykonane zostanie do
30 listopada 2012 r., informuję Pana, iż do dnia dzisiejszego nie zaobserwowałem żadnych
prac związanych z instalacją systemu monitoringu, w tym instalacji przyłącza energetycznego
oraz szafki pomiarowej. Proszę o informację, na jakim etapie sąprace. Proszę o udostępnienie
kserokopii umowy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny
Legionowo na wykonanie powyższych prac. Bardzo proszę o udostępnienie kontaktu z osobą
odpowiedzialną za realizację wspomnianej umowy.

Wyrażam ponownie zaniepokojenie faktem, iż koniec roku się zbliża, a zaangażowane
przez Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego środki na wskazany cel nie zostały do tej pory
wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr O 1/09111 z dnia 22 "września 2011 roku.

Proszę o pilne wyjaśnienie w sprawy.
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Z poważaniem,
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