
Interpelacja dotyczy potrzeby remontu boiska do koszykówki przy szkole podstawowej nr 3 przy ul. 
Szczawińskiej 2. 

Szanowny Panie Prezydencie 

W imieniu społeczności uczniowskiej, grona pedagogicznego oraz absolwentów będących 
członkami sekcji koszykówki utworzonej i prowadzonej przez legendarnego trenera J. 
Sobieskiego, zwracamy się z prośbą o przebudowę boiska do koszykówki przy szkole 
podstawowej nr. 3. 

Spękana oraz pofalowana nawierzchnia asfaltowa, brak niezbędnych oznaczeń, tablic, oraz 
uszkodzone kosze uniemożliwiają użytkowanie boiska przez sympatyków tej dyscypliny. 

Prosimy o podjęcie niezbędnych działań których realizacja poprawiłaby bezpieczeństwo 
korzystających z jedynego boiska do koszykówki na terenie dzielnicy Rudunki. 

Z poważaniem 

Elżbieta Gaca 



Przemysław Staniszewski 
Pre2ydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia 7 marca 2019r. 

Pani Elżbieta Gaca 

Radna Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pani interpelację „z prośbą o przebudowę boiska do 
koszykówki przy szkole podstawowej nr. 3", informuję, iż na terenie należącym 
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu znajdują się dwa boiska, z który jedno 
duże trawiaste zostało poddane gruntownej renowacji w roku 2017. 

Pragnę poinformować, że w celu podniesienia standardu oraz 
bezpieczeństwa boisko, do koszykówki zostanie zmodernizowane w miarę 
posiadanych środków w budżetowych. 
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Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia Ol-O^ 2019r. 

IR.0003.26.2019 

Sz.P. 

Elżbieta Gaca 

Radna Rady Miasta Zgierza 
Szanowna Pani, 

W odpowiedzi na Pani interpelację, dotyczącą przebudowy boiska do koszykówki przy 

Szkole Podstawowej nr 3 informuję, iż została wykonana wstępna wycena koniecznych prac. 

Niestety ze względu na fakt, iż na najbliższe lata planowana jest realizacja wielu inwestycji, w 

uchwalonym budżecie na rok 2019 na obecną chwilę nie było możliwości zaplanowania 

dodatkowego obciążenia finansowego na ten cel. 

Proszę o wyrozumiałość oraz cierpliwość, ponieważ na bieżąco analizowane są 

możliwości realizacji inwestycji, a także źródła pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. 

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców naszego miasta w zakresie rozwoju infrastruktury 

sportowej, w przypadku pojawienia się w trakcie bieżącego roku oszczędności lub zwiększenia 

przychodów, czy też możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych, ponownie rozważona 

zostanie możliwość przebudowy wnioskowanego boiska. 

Sprawę prowadzi: Anna Baczyńska, tel. 42-714-32-61 

Z poważaniem 
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