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INTERPELACJA NR 109 
 
 

 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Możliwości rozbudowy istniejących placówek oświatowych (szkół) w dzielnicy Białołęka. 
 

 Białołęka jest dzielnicą, w której stały wzrost liczby mieszkańców, niezmiennie od przynajmniej 10 lat, 

powoduje konieczność rozbudowy infrastruktury oświatowej na terenie dzielnicy. Cały czas planowane są nowe 

obiekty przedszkolne i szkolne, co oczywiście jest właściwym działaniem (kwestia wykonania planów 

pozostawia już wiele do życzenia). Jednakże istniejące szkoły są, jeśli chodzi o inwestycje kubaturowe, 

pozostawione na boku, tak jakby Zarząd Dzielnicy uważał, że istniejące szkoły są już w pełni wykonane i nie 

ma możliwości ich rozbudowy. 

 Tymczasem z pewnością na obecnych terenach zajmowanych przez: SP 110, SP 154, SP 257, SP 344, 

czy SP 366 jest możliwość prowadzenia rozbudowy ww. szkół tak, aby dobudować dodatkowe sale lekcyjne 

i/lub sale gimnastyczne. 

 W związku z powyższym proszę o: 

1. Umożliwienie wglądu w dokumentację architektoniczną istniejącą dla szkół: SP 110, SP 154, SP 257, 

SP 344 i SP 366 – w szczególności w plany zagospodarowania terenu i plany instalacji podziemnych 

istniejących na terenach tych szkół. 

2. Informację, czy i w jakim zakresie dokonywane są analizy możliwości rozbudowy ww. szkół 

istniejących w dzielnicy – proszę o podanie zakresów analiz, okresów w jakich były przeprowadzane i 

wyników, które uzyskano wraz z wnioskami skierowanymi do władz miasta lub realizacji. 
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