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Pan

Piotr Popiel

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Jarosława Pakuły

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.167.2019

Odpowiadając  na  interpelację  Pana  Radnego  z  dnia  11.  06.  2019  r.  w sprawie

modernizacji boiska do piłki nożnej w dolinie rzeki Bystrzycy, informujemy że w dniu 04. 06.

2019 r. została zawarta umowa z Firmą Stachyra Andrzej - Baustroy. Przedmiotem umowy

jest: wymiana bramek do piłki nożnej, demontaż koszy do koszykówki i słupków do siatkówki,

przestawienie jednej  z  istniejących  ławek,  uprzątnięcie betonu z nawierzchni  boiska oraz

uzupełnienie nawierzchni trawiastej w miejscach po zdemontowanych elementach. Zgodnie z

zapisami umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.

09. 2019 r.

Przedmiotowy  teren  jest  koszony  w  ramach  umowy  na  'Kompleksową  konserwację

terenów zieleni komunalnej zlokalizowanej poza pasem drogowym w Lublinie w Rejonie IV" .

Teren jest koszony zgodnie z harmonogramem prac i w wysokości zapewnionych środków w

budżecie miasta tj.  5 razy w roku. Do chwili  obecnej został wykoszony 2 razy tj  w maju i

czerwcu. Częstsze koszenie możliwe jest po przekazaniu środków przez Radę Dzielnicy. 

Montaż  ławek  wzdłuż  dawnego  przebiegu  ul.  Nałkowskich  (działka

nr 99/10, ark. 7, obr. 43) nie został ujęty w uchwale budżetowej miasta Lublin na 2019 rok.

Brak  montażu  ławek  nie  wynika  z  braku  zrozumienia  potrzeb  społecznych  a  jest

podyktowany jedynie względami finansowymi. Tym samym, jeżeli tylko zostaną zabezpieczone

środki w budżecie miasta na wnioskowany cel, tut. jednostka przystąpi do realizacji zadania. 

Zarazem nadmieniam, iż w wyniku uznania przedmiotowego zadania jako niezbędnego

do  realizacji  należy  dążyć  do  zarezerwowania  na  ten  cel  środków  także

z rezerwy celowej  – specjalnie  utworzonej  w budżecie  miasta na zadania  zgłaszane przez
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jednostki pomocnicze miasta. Corocznie każda rada dzielnicy (w tym Rada Dzielnicy Wrotków)

otrzymuje środki w budżecie miasta w wysokości około 150 tys.  zł  na tego typu zadania -

zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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