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Katowice, dn. 26 stycznia 2021 r.   

 

 

 

Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 209/2021 

ws. remontu basenu na Osiedlu Witosa 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie remontu basenu na Osiedlu Witosa. 

Jak wynika z przekazanych przez Rodziców dzieci – Mieszkańców Osiedla Witosa – 

informacji, basen przy Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia, mimo 

wykonania niezbędnych prac remontowych jesienią ubiegłego roku, zamknięty został 

z powodu awarii definitywnie uniemożliwiającej korzystanie z niego. Wobec 

spodziewanego w nieodległej przyszłości poluzowania obostrzeń wprowadzonych 

w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się transmisji koronawirusa SARS-

CoV-2, informacja ta wzbudza duże zaniepokojenie, iż tak uczniowie w ramach 

realizacji obowiązku szkolnego, jak i inni Mieszkańcy Osiedla (w trybie 

popołudniowo-wieczornym), nie będą mogli korzystać z oferty, jaką zapewniał 

przyszkolny basen, gdy od strony formalnej będzie to możliwe. 

W związku z opisaną sytuacją: 

1/ Uprzejmie proszę o przygotowanie i wdrożenie planu naprawy basenu, 

w przypadku możliwości wyasygnowania środków – o pilne zapewnienie jej 

sfinansowania (koszt według szacunków przekracza 300 000 zł), jak i zbadania 

okoliczności, dla których basen, mimo wykonanej naprawy, gwarantującej 

teoretycznie 2–3 lata funkcjonowania obiektu do jego gruntownego remontu 

planowanego w przyszłości, nie może jednak obecnie funkcjonować; 

2/ Uprzejmie proszę o zabezpieczenie możliwości udziału w zajęciach na basenie 

osobom zrzeszonym w klubach sportowych; 

3/ Uprzejmie proszę o stworzenie – o ile jest to w ogóle możliwe – możliwości 

udziału uczniów w zajęciach na basenie w przypadku ich powrotu do szkoły w innej 

placówce; 
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4/ Uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o spodziewanym terminie i warunkach 

niezbędnych do ponownego uruchomienia basenu na Osiedlu Witosa. 

Wydaje się, jako że zasadniczym problemem mającego już ponad 25 lat obiektu jest 

stan niecki basenowej, iż niezbędna jest jej wymiana na nieckę aluminiową.  

Basen stanowi bardzo ważne miejsce dla Mieszkańców lokalnej społeczności. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i poinformowanie 

mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  




