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Pan Maciej Gramatyka
przezWydział Obsługl naay Miasta
w miejscu

Dot. interpelacji radnego Michała Kasperczyka (DUR.0003,11.2016) z 14 marca 2016

r,

W odpowiedzi na interpelację informuje, ze Miejski Zaząd Oświaty pżeprowadził

analizę stanu wyposazenia tyskich placówek oświatowych w stojaki rowerowe.

W

powstałym zestawieniu uwzględniono równiez

-

po konsultacjach

z

Dyrektorami

placówek - zapotrzebowanie na kolejne stanowiska (tabela w załączeniu).

Wydział Przygotowania i Realizacji lnwestycji w oparciu o przekazany przez Miejski

Zarząd Oświatywykaz będzie czynił starania, aby sukcesywnie doposażać placówki
o kolejne stanowiska rowerowe, rozpoczynając od tych o największym zapotzebowaniu.

Zaznaczam równiez, ze w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Wydział zrealizqe

z

budżetu pańycypacyjnego -,Budowa wiaty rowerowej przy zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnejw Tychach,"

zadanie

z powaźaniem

ł; rlL.i{,:!a
Do wiadomości:

,Pan Michał Kasperczyk - Radny Miasta Tychy
Pani Aneta Luboń-Stysiak - Sekretarz Miasta
MZO - Tychy, al. Piłsudskiego 12
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