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W odpowiedzi na interpelację z dn. 20 października 2015 roku (data wpłynięcia 29 

października 2015 roku) informuję, iź Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Zgierza w chwili 

obecnej jest na etapie diagnozy potrzeb dotyczących rozwoju infrastruktury sportowej w ramach 

przygotowywanego dokumentu strategicznego - Wieloletniego Planu Rozwoju Infrastruktury 

Sportowo-Rekreacyjnej na terenie Zgierza. W dniach 4 - 1 8 listopada bieżącego roku będą 

prowadzone konsultacje społeczne w tej kwestii - poprzez ankietę na stronie internetowej 

umz.zgierz.pl. Jednocześnie informuję, iż budowa lub modernizacja przyszkolnych boisk sportowych 

oraz tzw. skwerów integracji społecznej, obejmujących niewielkie tereny rekreacyjne na terenie 

zgierskich osiedli, są uwzględnione we wspomnianych dokumencie strategicznym oraz konsultacjach 

społecznych. 

Wyniki wskazanej diagnozy potrzeb wpłyną na decyzję odnośnie tego, które z planowanych 

inwestycji będą realizowane w pierwszej kolejności. W związku z powyższym, w chwili obecnej nie ma 

możliwości zabezpieczenia stosownych funduszy w budżecie miasta na rozbudowę infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu. 

Nadmieniam, iż w bieżącym roku dopiero rozpoczęliśmy realizację programu rozbudowy 

przyszkolnych obiektów sportowych. Jako pierwsze zostało zrealizowane boisko przy Szkole 

Podstawowej nr 8, która nie dysponowała żadnym boiskiem sportowym, w związku z czym potrzeby 

w tym zakresie były najpilniejsze. W kolejnych latach planowane są kolejne tego typu inwestycje przy 

innych szkołach w przypadku możliwości finansowych miasta. Ponadto Szkoła Podstawowa nr 5 ma 

bardzo korzystne położenie pod tym względem, gdyż bezpośrednio sąsiaduje z Miejskim Ośrodkiem 
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