Czerwionka-Le szczyny 07.03.20 1 9 r.

Sz. Pani lzabela Rajca
Radna Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach

Odpowiedi na interpelacjg
z dn.25.02.2019r.
W sprawie: Budynku Centrum Kulturalno - Edukacyjnego przv ulicy 3 Maja 36
w Czerwionce - Leszczvnach.

W odpowiedzi na interpelacjq Pani Radnej z dn. 25.02.'19t. (wplyw 04.03.'19r) informujq, 2e na
chwilg obecnq nie sq prowadzone prace projektowe w zakresie zagospodarowania dotychczas
nieu2ytkowanej czg5ci obiektu znajdujqcej siq pomigdzy krytq ptywalniq MOS|R, a salq
widowiskowq MOK.
Nadmieni6 nale2y, i2 podstawq do zlecenia prac projektowych jest zawsze uchwalone wczeiniej
pzez Radg Miejskq zadanie inwestycyjne vlraz z ptzyznaniem Srodk6w na jego realizacjg w
dokumencie WPF/Planie finansowym.
JednoczeSnie informujg, 2e nieuzytkowana czqSc obiektu zostala objQta zako6czonym w 2013r.
zadaniem ,,Zmiana funkcji hali widowiskowo
sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w
Czerwionce
Leszczynach" w zakresie ptac zwiqzanych
calkowita wymianq pokrycia
dachowego, remontem i zabezpieczeniem p-poz. konstrukcji d2wigarowej dachu, wymianq Slusarki
okiennej oraz wykonaniem nowych elewacji. Zatem calo56 tej kubatury zostala w6wczas
zabezpieczona na wiele lat pod wzglgdem konstrukcyjnym oraz estetyki zewnQtrznej pzed
niszczeniem i degradacjq.
Kwestia koncepcji zagospodarowania tej cze6ci bedzie pzedmiotem konsultacji, w tym z lokalnq
spolecznoSciq, w trakcie procedowania nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W obecnym czasie gmina realizuje kilka duzych i wymagajqcych finansowo zadaf inwestycyjnych,
wSr6d kt6rych wymienid nale2y: termomodernizacje 15 obiekt6w u2yteczno5ci publicznej ( w tym
szkoly oraz pzedszkola), rewitalizacje zameczku w Leszczynach wraz z przyleglym terenem oraz
budowQ sali gimnastycznej w Palowicach.
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Szanowny Pan
Bernard Strzode
Przewodnicz4cy Redy Miejskiej
w Czerwionce - f,eszczyn ach

INTERPELACJA
w sprawie budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego przy ulicy 3 Maja 35 D
w Czervionce - Lcszcrynach
Szanowny Panie Przewodnicz4cy,

w ziliq"kt z licznymi

zapytaniami mieszkaic6w Czerwionki - Leszczyn
oraz Rady Dzielnicy Czrrwionka Centrum w tej sprawie, zwracam sig z pro6b4
o przedstawienie:

a) koncepcji zagospodarowania wolnych przestrzeni znajduj4cych sip wewn4trz budynku Centrum
Kulturalno-Edukacyjnego przy ulicy 3 Maja 36D w Czerwionce - Leszczynaclr,

b) stanu zaawansowania ewentualnych prac projektowych,

c) dokumentacji ztviqzznej z pelnym zagospodarowaniem wolnych przestrzeni obiektu
budowlanego, kt6re w r62nej formie mog4 slu2yi mieszkaicom naszego miasta-

Budynek Centrum Kulturalno-Edukacyjnego przy ulicy 3 Maja 36D w Czerwionce - Leszczynach
jest szczeg6lnym miejscem dla mieszkahcow i dobrze sfuzy naszej spoleczno6ci, l*z jego potencjal
jest znacznie wigkszy, co powoduje, iz wymagane s4 konkretne deryzje w sprawie koncepcj i
Tagospodarowania pustych i niewykorzystywanych przestrzeni.

Izebela Rajca

