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Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie proszę o przeanalizowanie możliwości zabezpieczenia 

w budżecie na 2020 rok kwoty środków Finansowych przeznaczonych na rozbudowę basenu 

MOSiR - stworzenie strefy dla małych dzieci. 

Wielokrotnie w rozmowie z osobami korzystającymi z basenu ale przede wszystkim 

wśród rodziców małych dzieci słyszę opinię, że ze względu na brak przystosowania basenu 

MOSiR jak i Łaźni Miejskiej do korzystania z nich przez małe dzieci mieszkańcy Zgierza 

wybierają inne konkurencyjne obiekty wodne w Ozorkowie czy Aleksandrowie. 

Panie Prezydencie, dlatego też po raz kolejny proszę o przeanalizowanie możliwości 

rozbudowy basenu przy ul. Leśmiana i stworzenia w nim strefy dla małych dzieci. Mam na 

myśli analizę finansową oraz wykonanie potrzebnych ekspertyz budowlanych mających na 

celu wykazanie czy możliwe jest wykonanie takiej rozbudowy, poznanie kosztów oraz 

przeanalizowanie możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych 

przewidzianego na tego typu przedsięwzięcie. Takie rozwiązanie zaspokoi potrzeby naszych 

mieszkańców, zwiększy atrakcyjność i konkurencyjność naszego obiektu. 

Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby dziękuję. 
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W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą przeanalizowania możliwości 
zabezpieczenia w budżecie na 2020 rok kwoty środków finansowych przeznaczonych na 
rozbudowę basenu MOSiR i stworzenie strefy dla małych dzieci informuję, iż na ten moment 
możliwości rozbudowy basenu jest ograniczona trwałością projektu przez 5 lat od daty 
zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność. 

Wynika to z faktu, iż basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeszedł w ostatnim 
czasie termomodernizację w ramach przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków 
oświatowych Miasta Zgierza" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 

Z wyrazami szacunku 

Sprawę prowadzi: 
Agnieszka Kowalewska, tel. 42 714 32 71 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 
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Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby dziękuję. 
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