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Od kilku miesiqcy brama wjazdowa na teren Szkoty Podstawowej w Serocku nie zamyka siq 
automatycznie powoduje to, i e  wjazd jest moiliwy dla kaidego, poniewai brama ciqgle jest otwarta. 
Mimo kaidorazowego zamykania bramy z pilota przez pracownikow brama ciqgle jest otwarta, 
poniewai kaide przejfcie przez bramq rodzica lub ucznia oraz przejazd innego pojazdu w momencie 
zamykania siq bramy powoduje jej otwarcie. Przy obecnym stanie rzeczy nie jest moiliwe 
dopilnowanie zamkniqcia bramy. 

Na teren szkoty wjeidiajq samochodami kierowcy nie przestrzegajqc znaku drogowego zakaz ruchu 
w obu kierunkach z dopiskiem ,nie dotyczy pracownikow szkoty, stuib miejskich i zaopatrzenia", 
samochody osobowe nieuprawnione do wjazdu bardzo czqsto jadq szybko stwarzajqc zagroienie i 
niebezpieczenstwo dla uczniow. Sporo samochodow nieuprawnionych do wjazdu parkuje na terenie 
parkingu szkolnego w nieprawidtowy sposob blokujqc miejsca parkingowe dla pracownikow szkoty 
oraz miejsce przeznaczone dla manewrow i podjazdu autokaru szkolnego dowoiqcego uczniow. 
Nierzadko zdarzajq siq sytuacje, i e  kierowca nie moie nawrocit autokarem i jest zmuszony 
poszukiwat wtafcicieli samochodu w celu odjechania. 

Podobne sytuacje nie miaty miejsca, kiedy brama zamykata siq automatycznie po wyjechaniu 
pojazdu, po rozmowie z paniq dyrektor SP w Serocku wiem, i e  mechanizm bramy po kilku latach 
pracy jest zuiyty i wymaga wymiany na nowy a szkota nie dysponuje frodkami finansowymi na zakup. 
Wczeiniej byt j u i  wielokrotnie naprawiany i kolejne naprawy nie sij optacalne, sugerowana jest 
wymiana bramy na szlaban z wykorzystaniem tych samych pilotow, ktore zakupili pracownicy szkoty, 
aby m6c otwierat bramq. 

Jednoczefnie nie widat kontroli przez odpowiednie stuiby czy znak zakaz ruchu jest przestrzegany a 
wczefniej takie kontrole byty praktykowane. 

Chciatbym zapytat i prosit: 

1.Czy moina wymienit mechanizm bramy lub zmienit na bardziej trwaty w uiytkowaniu szlaban 
blokujqcy wjazd osobom nieuprawnionym i stwarzajqcy moiliwoX kontroli, kto wjezdia na teren 
szkoty? 

2.Czy moina podjqt kontrole wjeidiajqcych w celu wychwycenia uporczywie tamiqcych zakaz? 

2.Czy moina zastanowit siq nad nowq koncepcjq parkowania, aby zmieicito siq jak najwiqcej 
samochodow i panowat tad i porzqdek pozwalajqcy manewrowat autokarom podjeidiajqcym po 
dzieci? 
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W odpowiedzi na interpelacjq Pana z dnia 01.03.2016r. uprzejmie informujq, i i  kwestie 
poruszane w zapytaniach w wiekszoici dotyczq wewngtrznych spraw szkdt, ktdre mieszczq siq w 
kompetencjach zarzqdczych i administracyjnych dyrektordw szkdt. Jeieli rozwiqzanie zaistniatych 
problemdw przekraczatoby moiliwoici Dyrektorbw szkdt, wtedy widzq potrzebe wtqczania organu 
prowadzqcego szkoty do rozwiqzania podnoszonych spraw. 

W zwiqzku ze ztotonq interpelacjq odbytem rozmowe z Dyrektorem Szkoty Podstawowej w 
Serocku oraz Dyrektorem Gimnazjum w Serocku, podczas ktdrego ustalono, i i :  

Dyrektor Szkoty Podstawowej w Serocku dokona rozpoznania moiliwych rozwiqzari dla 
naprawienia bramy tub zostanq wprowadzone inne zasady wjazdu na teren szkoty np. na podstawie 
tzw. ,, przepustek". Sugerowane rozwiqzanie - zamontowanie szlabanu blokujqcego wjazd osobom 
nieupowainionym, byioby problematyczne z uwagi na przepisy rozporzqdzenia MENiS z dnia 
31.12.2002r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i 
placbwkach, z ktdrych wynika, i e  teren szkoty i plac6wki ogradza sie oraz zabezpiecza siq szlaki 

komunikacyjne wychodzqce poza teren szkoty, w spos6b uniemoiliwiajqcy bezpoirednie wyjicie na 

jezdnie. Ponadto uczniowie pozostajqcy pod opieka szkoiy nie powinni wychodzit poza jej teren bez 
opieki nauczycieli. 

Odnoinie drugiego pytania, to polecitem Straiy Miejskiej wzmoienie kontroli w rejonie 
szkoiy, aby ograniczyt uporczywe tamanie zakazu wjazdu, do czasu naprawy automatu bramy lub 
wprowadzenia nowych rozwiqzah. Rodzice przywoiqcy ucznidw do szkoty i przyjeidiajqcy po nie po 
zakoilczonych zajqciach, jako osoby kierujqce pojazdami, powinni stosowat sie do przepis6w Prawa o 
ruchu drogowym. Podobne obowiqzki majq nauczyciele dojeidiajqcy do szkoty swoimi 
samochodami. 

Kwestiq wypracowania nowej koncepcji parkowania na terenie szkolnym wskazatem 
Dyrektorom ww. szkot, gdyi to Pahstwo, bezpojredni uzytkownicy, najlepiej wskaiecie moiliwe 

rozwiqzania, ktore bytyby przedmiotem dalszych prac. 

Jednoczefnie z ostatnio przekazanych informacji przez Dyrektora Szkoty Podstawowej w 

Serocku wynika, i e  mechanizm automatycznego zamykania bramy zostanie wymieniony , koszt 

wymiany ok. 3.000,OO zt. Taki wydatek mieici sie w wydatkach bieiqcych szk6t okreilonych na 
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