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Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Tychy z1.o4.2o;9

Rady Miasta Tychy
1'l-iv

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy
Barbara Konieczna
Na podstawie $rz regulaminu obrad Rady Miasta Tychy zgłaszamy ponown4
interpelację w sprawie planowanej budor,ly Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w
dzielnicy Mąkołowiec.

Miesi4c temu Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość złozyłinterpelację w
sprawie. Brzmiała ona następująco:

u/u

{w

Ztl.lracąmy się z prośbqo informację na jakim etapie sq prace zuiqzane z
trulsesĘcjq? W media.ch społ'ecznośctoluych pojauila się tztu. ustępna *

koncepcja/uizualizacja inuesĘcji, Prosimy o informację co aktua.Inie u)
przedmibtotaej spratuie się dzieje i czy mieszkańcy dzielnicy będq poinformouani o
pracach projektotaych także w momencie ich rozpoczęcta, Prosimy także o
informację o jak dużej potlsterzchni użytkouej będzie to obiekt i dla jakiej liczby
dzieci jest przeuidyu)ana. Prosimy o informację czy został.ą przeprouąd.zona

prognoza doĘczqca mieszkańcóta i ich dzieci, które będq korzystać z zespolu
szkolno-przedszkolnego u przyszłości.Prosimy także o informację ile dzisiaj
mieszka dzieci i młodzieżytls dzielnicy Makoł.ouiec - w iaieku szkolnym
przedszkolnym. w wteloletniej prognozie Finansotaej na rok zozo jest

i

przeznaczone na ten cel ktuota 7oo ooo zł . Prosimy o informację na co zostanie
przezna.czona u/u kwota, skoro zostało' u WPF zapi.sana.
Dwoma pismami z dnia 9 kwietnia NIE otrzymaliśmy odpowiedzi na porłyższe
pytania. Aby było łatwiej zebrać informacje, poniżej przedstawiamy pytania w
punktach:
1.

Na jakim etapie znajduj4 się prace dotyczące planowanej inwestycji

co ozltacza,

że pytamy oto: czym obecnie władze miasta Tychy w tym temacie się zajmuj4?
2. Czy jest wykonany projekt

w/w inwestycji, co oznacza, ze p).tamy czy istnieje
wizualizacja, projekt itp. Jeślitak, to gdzie on jest?
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3. Czy mieszkańcy

M4kołowca będą poinformowani o pracach projektorłych, co

olztlac;za) że pytamy o to, gdzie osoby mieszkaj4ce w dzielnicy M4kołowiec mogą
obejrzeó projekt i wypowiedziećsię na jego temat?
4. Prosimy o informację o jak dużej powierzchni użytkowej będzie to obiekt i dla

jakiej liczby dzieci jest przewidyrvany, co oznacza, ze p).tamy o sens budowy
małego, średniego b4dź dużego obiektu?
5.

Prosimy o informację czy została przeprowadzona prognoza dotycząca
mieszkańców i ich dzieci, które będ4 korzystaó z zespołu szkolno-przedszkolnego
w przyszłości,co ozr'|acza, że pytamy o to, czy władze miasta Tychy oszacowały
dla jakiej liczby dzieci obiekt ma być wybudowany?

6.

Prosimy o informację ile dzisiaj mieszka dzieci i młodzieży w dzielnicy
Mąkołowiec - w wieku szkolnym i przedszkolnym, co oznacza dokładnie to co
jest napisane.

7.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2o2ojest przeznaczone na ten cel
kwota 7oo ooo zł . Prosimy o informację na co zostanieprzeznaczonawf w kwota,
skoro została w WPF zapisana, co oznacza, ze p}tamy co Za7oo ooo zł zostanie
zrobione w roku 2o2o?

Gnacik Dy'rektor Miejskiego
Centrum oświaty w Tychach oraz Maria Gorzel - Jaśniok,naczelnik Wydziału
Pod pismami z dnia 9 marca podpisały się: Dorota
Przygotowania i Realizacji InwesĘcji UM Tychy.

Uprzejrnie prosimy o odpowiedź na naszą interpelację i odpowiedzi na
povvyźzszy temat, ponieważ ,,odpowi edzi', które otrz1tnaliśmy dwoma
pismami z dnia 9 marca zotg r. nie odpowiadają na żadne z zadanych
przez nas pytań.

Anita Skapczyk
Aleksandra Wysocka _ Siem}'Ę{
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