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INTERPELACJA NR 244 
 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
 
Przywrócenia Tarchominowi dwóch boisk: do siatkówki i koszykówki. 
 

 

Po sygnałach mieszkańców Tarchomina obserwujących codziennie ze swoich okien proces 

niszczenia dwóch boisk: do siatkówki i koszykówki położonych niedaleko ul. Światowida (przy 

bazarku), wnioskuję o odnowienie tych boisk i udostępnienie ich mieszkańcom. Dotychczas 

wnioskowałem o oczyszczanie terenu tych boisk ze śmieci, koszenie itp. prace konserwacyjne, 

jednakże oba boiska wymagają gruntownej modernizacji i dopiero po niej będą mogły nadal 

znakomicie służyć młodzieży. Przy modernizacji boisk należy przewidzieć instalację monitoringu, aby 

ochronić przed zniszczeniem odnowione urządzenia sportowe. 
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INTERPELACJA NR 244/1 
 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
 
Przywrócenia Tarchominowi dwóch boisk: do siatkówki i koszykówki. 
 

 

W ślad za dotychczasową interpelacją (w BIP nr 533) i odpowiedzią z Wydz. Ochrony 

Środowiska (pisma z dnia 20 sierpnia 2012 r., znak: UD-II-WOŚ.7021.164.2012.IKU), proszę o 

informację, czy w tym roku, przy planowanych niedługo zwiększeniach dochodów własnych 

(otwarcie centrum Faktory przy ul. Annopol i wpływy podatków z tego tytułu), możliwy będzie 

remont obu wskazanych boisk? 
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INTERPELACJA NR 244/2 
 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
 
Przywrócenia Tarchominowi dwóch boisk: do siatkówki i koszykówki. 
 

 

W ślad za dotychczasowymi interpelacjami (w BIP nr 533) i odpowiedziami z Wydz. Ochrony 

Środowiska (pisma z dnia 20 sierpnia 2012 r., znak: UD-II-WOŚ.7021.164.2012.IKU oraz z dnia 04 

kwietnia 2013 r., znak: UD-II-WOŚ.7021.61.2013.IKU), proszę o informację, czy w kolejnym roku 

budżetowym dzielnica zamierza wyremontować oba boiska? 
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ZAPYTANIE   NR 244/3 
 
 
 Sprawując mandat radnego, składam zapytanie w sprawie 
 
 
Przywrócenia Tarchominowi dwóch boisk: do siatkówki i koszykówki. 
 

 

W ślad za dotychczasowymi interpelacjami (w BIP nr 533) i odpowiedziami z Wydz. Ochrony 

Środowiska, proszę o informację, czy na 2014 r. zostały zatwierdzone środki na remont boisk na 

działkach nr 16/14 i 16/15 z obrębu 4-03-04 (Tarchomin, niedaleko bazarku przy Ćmielowskiej), tak 

jak wstępnie informowane mnie pismem z 20 sierpnia 2013 r. (UD-II-WOŚ.7021.163.2013.IKU)? 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 




