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Lublin, dn. 04.05.2020 r.

Sz. P. dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
za pośrednictwem

Sz. P. Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Interpelacja radnego w sprawie modernizacji boisk Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Lublinie
Szanowny Panie Prezydencie!

W nawiązaniu do złożonej przeze mnie interpelacji z dnia 24 września 2019 r. w sprawie remontu boisk
przy SP 30, jak również do składanych corocznie wniosków do budżetu miasta Lublin i bezpośrednich rozmów
w przedmiotowej sprawie zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o aktualnie prowadzonych
pracach mających na celu budowę boiska wielofunkcyjnego.
O potrzebie podjęcia szybkich działań w przedmiotowej sprawie informowałem Pana Prezydenta już
wielokrotnie, a umieszczenie kwoty 1,5 mln zł w tegorocznym budżecie miasta pozwoliło na podjęcie prac
przygotowawczych, co miało miejsce na przełomie stycznia i lutego b.r. Nie ukrywam, iż z wielką radością
przyjąłem informację, że w ramach zarezerwowanej kwoty możliwa jest nie tylko gruntowna przebudowa
aktualnie istniejącego boiska do koszykówki, które zlokalizowane jest naprzeciw nieruchomości Samsonowicza
27, ale również możliwości rozpoczęcia prac budowlanych na dużym boisku do piłki nożnej ze sztuczną
murawą. Uważam, że założenia te są bardzo dobrym początkiem wszystkich prac i dają możliwość
przywrócenia świetności jakże mocno wyeksploatowanym obiektom sportowym jedynej szkoły podstawowej
na terenie Wrotkowa.
Biorąc pod uwagę aktualny stan epidemii wprowadzony na terenie naszego kraju i wynikające z tego
ograniczone wpływy do budżetu miasta Lublin proszę jednocześnie o udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania:
1.

Czy przedmiotowe zadanie będzie mogło być zrealizowane w bieżącym roku?

2.

Czy przebudowa boiska wielofunkcyjnego będzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj?

3.

Czy został już ogłoszony stosowny przetarg na roboty budowlane? Jeśli nie to kiedy do niego dojdzie?

4.

Czy istnieje możliwość przekazania stosownej dokumentacji w formie elektronicznej w odpowiedzi na
niniejszą interpelację?
Z wyrazami szacunku
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