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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23 września 2019 r. w sprawie oświetlenia bieżni
na  osiedlu  „Dobrzec”  (  przy  boisku i  Hali  Arena  )  w okresie  wrzesień  –  kwiecień,  uprzejmie
informuję:

Zasady  korzystania  z  obiektów  sportowych  administrowanych  przez  Zespół  Szkół
Nr 9 oraz godziny ich otwarcia określa regulamin, zgodnie z którym boiska są ogólnodostępne
w okresie  wakacyjnym w godz.  od  8.00  do  22.00.  W pozostałym okresie  boiska  są  dostępne
po  zakończeniu  zajęć  lekcyjnych  do  zmierzchu.  Oświetlenie  w  godzinach  wieczornych  jest
uruchamiane tylko w przypadku wynajmu boisk do piłki  nożnej,  siatkówki plażowej lub kortu.
Nadmieniam, iż nie ma możliwości częściowego oświetlenia bieżni, gdyż oświetlenie na obiekcie
jest  sektorowe i  obejmuje osobno kort,  boisko do piłki  nożnej i  boisko do siatkówki plażowej.
Nie istnieje w związku z tym techniczna możliwość włączania lamp pojedynczo, a to niestety wiąże
się z dodatkowymi kosztami za energię elektryczną.  

W  okresie  jesienno  -  zimowym  szkoła  może  udostępnić  boiska  klubom  i  klientom
indywidualnym odpłatnie.  W opinii  dyrekcji  Zespołu  Szkół  Nr  9  propozycja  oświetlenia  boisk
w godzinach wieczornych i otworzenia ich nieodpłatnie dla wszystkich chętnych, ograniczy realny
wpływ  dyrektora  na  zapewnienie  bezpieczeństwa  użytkowników  obiektu  oraz  utrudni  dbałość
o stan techniczny urządzeń. Pragnę zauważyć, iż dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność za
prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie mieniem, a co za tym idzie
musi  mieć  możliwość  samodzielnego  decydowania  o  sposobie  korzystania  z  administrowanej
placówki szkolnej bez narzucania określonych rozwiązań.                                                                   

Mając  jednak na  uwadze,  że  poruszona przez  Pana Radnego w interpelacji  materia  jest
w  mojej  opinii  bardzo  istotna,  w  porozumieniu  z  dyrekcją  Zespołu  Szkół  Nr  9,  przyjęliśmy
rozwiązanie,  że  szkoła  udostępni  w  okresie  jesienno  –  zimowym  swoje  boiska  wraz
z ich oświetleniem do godziny 21.00. Udostępniając obiekty na nowych zasadach szkoła zastrzega
jednak  sobie  prawo  do  skrócenia  czasu  ich  oświetlenia  w  przypadku  braku  zainteresowania
ze strony mieszkańców.     
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