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lnterpelacja
Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny jest wla6cicielem piqknego obiektu w ktorym
znajduje siq kryty basen z calym zapleczem oraz swojq siedzibq ma OPS i CKE.
Srodkowa czqsc tego obiektu jest w stanie surowym, niewykozystana.
Czy wladze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podjqly lub majq zamiar podjqc
dzialania zmierzajqce do zagospodarowania tej czqSci obiektu, na calorocznq,
wielofunkcyjnq halq sportowq. Taki obiekt bylby do dyspozycji pzez caly rok dla klubow
i orqanizacii sportowych dzialaiacych na terenie naszej gminy.
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Sz. Pan Stanislaw Breza
Radny Gminy i Miasta
Gzerwionka-Leszczyny

Odpowiedi na interpelacje
z dn.03.09.20{9r.
W sprawie: Zagospodarowania nieu2ytkowanej cze6ci hali pzy ul. 3 Maja.

W odpowiedzi na interpelacjQ Pana Radnego z dn. 03.09.'19r. (pismo ze strony RM z dn.
04.09.'19) w sprawie pzyszlego zagospodarowania nieu2ytkowanej czQsci obiektu hali
zlokalizowanej pzy ul.3 Maja informujg, 2e w ostatnich latach pojawilo sig kilka mo2liwych
koncepcji rozttiqzah w tym zakresie. Nale2y przypomnie6, i2 pierwotnym sposobem

zagospodarowania przedmiotowej kubatury byla hala sportowa. Ze wzglgdu jednak na powstale w
gminie w ostatnich dekadach liczne obiekty sportowe tego typu, gl6wnie przy obiektach szkolnych,
a tak2e spodziewane koszty realizagi, gmina sklania siq ku stwozeniu takiej koncepcji biznesowej
dla tego obiektu, kt6ra uwzglqdniala bgdzie jej atuty lokalizacyjne oraz wykozystanie ewentualnej
prywatnego. Pozqdane bqdq rozwiqzania generujqce ruch w
formuly partnerstwa publiczno
obszatze rewitalizacji lub bgdq komplementarne tematycznie. Rozwazane sq przede wszystkim
funkcje uslugowo - rekreacyjne lub kulturalne wplywajqce na sqsiadujqcq pzestzefi tego kwartalu
miasta. Majec na uwadze bud2et gminy oraz liczne prowadzone w ostatnich latach inwestycje,
rozpoznaniu okresowo podlegajq ewentualne koncepcje oparte o 2r6dla wsparcia finansowego w
postaci dotacji.
I tak, w ostatnim czasie zlo2ono wniosek w formie wstepnego zarysu do Programu ,,ROa/VOJ
LOKALNY' ogloszonego pzez Ministerstwo lnwestycji i Rozwoju, finansowanego ze Srodk6w
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Nonveskiego Mechanizmu
Finansowego 201 4-2021.
Bez wzglqdu jednak na okoliczno5ci w kwestii przyszlego zagospodarowania tej czeSci obiektu,
informuje i2 niezagospodarowana tkanka budowlana jest calkowicie zabezpieczona pzed
degradacjq i technicznym zu2yciem ze wzgledu na obszerne zabiegi remontowe, jakie byly podjgte
w trakcie realizacji Centrum Kulturalno Edukacyjnego. Pzypomniec nalezy, i2 wymienione i
pzebudowane zostalo w6wczas cale pokrycie dachowe, oczyszczona i zabezpieczona zostala
no6na konstrukcja stalowa obiektu, a tak2e wykonano nowe elewacje wraz z wymianq Slusarki
otworowej. Pr6cz tego, konstrukcja dachu zaopatrzona zostala w czujniki informujqce o
ewentualnym przekroczeniu normatywnych naprezeri w blachownicach np. na skutek zbyt du2ego
obciq2enia dachu Sniegiem.
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