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dotyczy: interpelacji w sprawie możliwości wprowadzenia do budżetu miasta Zgierza na 
2018 rok środków na modernizację boiska zewnętrznego do gier zespołowych w SPnr 4 
w Zgierzu 

W nawiązaniu do interpelacji z dnia 16 października 2017 roku, dotyczącej 

wprowadzenia do budżetu miasta Zgierza na rok 2018 środków finansowych przeznaczonych 

na modernizację boiska zewnętrznego do gier zespołowych przy Szkole Podstawowej nr 4 

w Zgierzu, pragnę podziękować za zainteresowanie problematyką rozwoju bazy sportowej na 

terenie Gminy Miasto Zgierz. 

Potrzeba modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu 

zidentyfikowana została w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowo-

Rekreacyjnej na terenie Miasta Zgierza", tj. wewnętrznego dokumentu określającego 

możliwości rozwoju infrastruktury sportowej. Jednakże mając na uwadze, iż w najbliższych 

latach realizowane będą duże inwestycje zarówno w zakresie infrastruktury sportowej 

(m.in. przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu, I I etap 

modernizacji Hali Sportowej MOSiR oraz budowa nowej hali wielofunkcyjnej), jak 

i pozasportowej (m.in. termomodernizacja budynków oświatowych, komunalnych 

i użyteczności publicznej), realizacja innych projektów będzie uzależniona przede wszystkim 

od możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych, w tym w ramach Programów 

prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ogłaszanych w I kwartale każdego 

roku. Dopiero w wyniku analizy warunków oraz dookreślenia szacowanej wartości wsparcia, 

możliwe będzie podjęcie ewentualnej decyzji o przystąpieniu do złożenia wniosku 
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o dofinansowanie, a w przypadku pozytywnej oceny przez grantodawcę - realizacji zadania 

inwestycyjnego. Pragnę przy tym zauważyć, iż Wydział Inwestycji i Rozwoju stale 

monitoruje źródła pozyskania środków zewnętrznych, które umożliwiłyby zwiększenie 

potencjału inwestycyjnego Gminy Miasto Zgierz, także w zakresie infrastruktury sportowej. 

Jednocześnie pragnę zauważyć, że wciąż trwa zliczanie i weryfikacja głosów 

oddanych w ramach Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym również dla projektu 

W „ Czwórce " boisko - sport ponad wszystko! W przypadku gdy zadanie zakwalifikuje się do 

wsparcia zostanie zrealizowane w pierwszej kolejności. Jeżeli jednak nie zdobędzie 

wystarczającej liczby głosów w ramach edycji bieżącej, zachęcam do ponownego zgłoszenia 

inwestycji w kolejnej edycji. (~\ /-\ * s~) 
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