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Czerwionka-leszczyny

INTERPETACJA

w sprawie budonry boiska pny szkole podstawowej w przegqdzy

Szanowny Panie przewodniczqcy,

w zwiqzku ze zbliilajEcym siq jubireuszem 50 lecia naszej szkoty, kt6ry pnypada
w 2o2lr. zwracam siq z uprzejmq profbq o rozwaienie budowy boiska ze
sztucznq nawierzchniq na miejscu obecnego. W przeszto6ci zwracalem siq w tej
sprawie jui dwukrotnie. Pan Burmistrz Wiestaw Janiszewski r6wniei deklarowat
wybudowanie takiego boiska po prueprowadzonej termomodernizacji budynku
szkolnego. Ze wzglqdu na ograniczone moiliwoici {mala powierzchnia} koszt
budowy takiego boiska bgdzie du2o ni2szy nii w innych dzielnicach naszej
gminy. Proszq o pozytywne rozpatrzenie interpetacji za co z 86ry dzigkuiq.

Zwyrazami szacunku
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Odpowiedi na interpelacre
z dn.06.08.2019r.

W sprawie: Budowy boiska ozy Szkole Podstawowei w Pzeoedzv.

W odpowiedzi na interpelacjQ Pana Radnego z dn. 06.08.'19r. (wptyw 08.08.'19r) informujg, 2e na
przelomie biezecego oraz pzyszlego roku ogloszona zostanie najprawdopodobniej kolejna edycja
zqdowego programu wsparcia budowy boisk pzyszkolnych ,,Sportowa Polska - Program rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej". W zwiqzku z powyzszym, z koicem 2019 roku zostane
przeanalizowane potzeby w zakresie realizacji boisk przyszkolnych w pozostalych lokalizacjach,
gdzie dotychczas nie bylo mo2liwoSci zrealizowania tego typu nowoczesnej infrastruktury
sportowej. Po rozeznaniu ewentualnych warunk6w dofinansowania z program6w zewngtrznych
oraz wlasnych mo2liwo6ci bud2etowych gminy, zostanq wytypowane lokalizacje, w kt6rych takie
obiekty bqdq mo2liwe do zrealizowania w pieruszej kolejnoSci. Odnoszqc sig ze zrozumieniem do
potrzeb Szkoly Podstawowej w Przegqdzy w kontekScie jako6ci istniejqcej infrastruKury
przyszkolnej, lokalizaqa ta z calq pewno6ciq bgdzie musiala sie znale2c w przedmiotowej grupie.
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(podpis Burmisfrza)


