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Przewodniczący  Rady Miasta  

Piotrkowa Trybunalskiego

W załączeniu przekazuję odpowiedź na interpelację Radnego 
Pani Wiesławy Olejnik z dnia 21.08.2019 r. w sprawie oświetlenia 
terenu Parku Sportowego „Wyzwolenie” zlokalizowanego przy ZSP 
Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

Adam Karzewnik



Odpowiedź na Wniosek Radnego

z dnia 21.08.2019 r.

Zgłoszona przez:     Panią Wiesławę Olejnik                                   
 

Tytuł interpelacji: w sprawie oświetlenia terenu Parku Sportowego „Wyzwolenie” 
zlokalizowanego przy ZSP Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

Treść odpowiedzi. 

Informuję, że opisane przez Panią inwestycje były realizowane w ramach Budżetów Obywatelskich:
1. „Park Sportowy Wyzwolenia” – budżet rok 2016 
2. „Strefa rekreacji STREET WORTOUT PARK „WYZWOLENIA” – budżet rok 2018
3. „Dostosowanie Parku Sportowego „WYZWOLENIA” dla potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z 

modernizacją ogrodzenia i rozbudową  bazy rekreacyjnej – budżet rok 2019    

Zakres inwestycji dla tych projektów  został określony przez wnioskodawców tych projektów i nie obejmował 
budowy oświetlenia terenu, a wybrany został w głosowaniu  przez mieszkańców miasta, zgodnie z regulaminem 
właściwego Budżetu Obywatelskiego. Zaplanowana,  w Budżecie Miasta na 2019 rok, kwota na realizację 
tegorocznego projektu nie zabezpiecza jej w całości, tzn. że zakres projektu (potrzeby wnioskodawcy)   
przewyższył kwotę 200.000,00 zł., określoną regulaminem konkursu. W związku z powyższym, gdyby była w 
posiadaniu dokumentacja projektową na budowę oświetlenia tego terenu nie byłoby środków na jej realizację.
Wnioskowana przez Panią inwestycja polegająca na budowę oświetlenia terenu Parku Sportowego 
„WYZWOLENIE” winna mieć odzwierciedlenie w budżecie miasta z zabezpieczoną kwotą na ten cel. 
W związku z powyższym, na dzień dzisiejszy, możliwe jest jedynie  wprowadzenie wnioskowanej inwestycji na 
listę rezerwową planowanych inwestycji. 

 

 

 
                  Adam Karzewnik

                                                                           .........................................
                    Podpis 
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