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INTERPELACJA NR 289 
 
 Sprawując mandat radnego, składam interpelację w sprawie: 
 
 
Aktualnego stanu zaawansowania budowy / remontu boisk przy szkole podstawowej nr 
314.  
 

W związku z ostatnimi rozmowami z przedstawicielem Rady Rodziców działającej w szkole 

podstawowej nr 314, dowiedziałem się że w 2008 r. zostały wykonane wszelkie prace projektowe na 

potrzeby modernizacji terenowych urządzeń sportowych przy szkole podstawowej nr 314 w 

Warszawie – zdjęcie nr 1. 

Z rozmowy tej wynikało także, że boisko do piłki nożnej oraz bieżnia zostały wyłączone z 

użytkowania kilka lat temu z uwagi na zły stan nawierzchni zagrażający bezpieczeństwu uczniów, 

którzy korzystaliby z tych obiektów podczas zajęć WF. 

Proszę o odpowiedź kiedy obiekty sportowe zostały wyłączone z użytkowania? 

Czy Prezydent miasta wie w jakim stanie są obiekty przy szkole podstawowej nr 314? 

Jakie prace zostały zrealizowane do dziś z całości przedsięwzięcia i jaki był ich koszt? 

Jaki byłby koszt modernizacji bieżni i boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej nr 314? 

Dlaczego nie został utworzony odrębny tytuł inwestycyjny na potrzeby modernizacji 

infrastruktury sportowej przy szkole nr 314 i w ten sposób nie zrealizowano przebudowy np. w jeden 

rok? 

Czy do 1 września 2013 r. zostaną wykonane wszystkie prace przewidziane w projekcie 

modernizacji? 

Czy projekt przewiduje instalację monitoringu boisk, aby poza zajęciami szkolnymi możliwe 

było otwarcie boisk szkoły nr 314 dla wszystkich chętnych, bez obawy ich nadmiernego, celowego 

zniszczenia (monitoring odstrasza potencjalnych wandali)? 



Zdj. Nr 1 – strona tytułowa projektu modernizacji terenowych urządzeń sportowych przy szkole 

podstawowej nr 314 w Warszawie 

  

 

Wskazane byłoby wykonać wszelkie prace remontowe boisk szkolnych przy szkole nr 314 jak 

najszybciej, aby stale rosnąca liczba uczniów w szkole nr 314 miała do dyspozycji podczas zajęć WF 

bezpieczne obiekty. Modernizacja pozwoli też na prowadzenie równoległych zajęć WF dla większej 

liczby klas ze względu na większą liczbę możliwych do wykorzystania boisk (nie wyłączonych z 

użytkowania), niż ma to miejsce w tej chwili. 
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