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Tychy, 06.10,2020r.

Odpowiedź na interpelację
radnych lwony Oleksiak, Marka Gołosza i sławomira wróbla
Sygn.
sprawy:

DUR.0003.77,2020

Sprawa:

Wnioski i interpelacje radnych

do
kontaktu:

Maciej Datta
32 227 70 06 w, 'l9

Osoby

szanowna pani
Barbara konieczna

Przewodnicząca
dot.: remont chodnika przv ul,

Cvganerii.

RadY Miasta TYchY

Odpowiadając na interpelację radnych lwony Oleksiak, Marka Gołosza i Sławomira Wróbla,
z dnia 25-09-2020 w sprawie remontu chodnika przy ul. Cyganerii od nr 3 do nr 47 informuję, że niestety
nie uda się wprowadzić tego zadania do budzetu miasta na rok 2021. Zobowiązani jesteśmydo
racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi gminy, dlatego też w pierwszej kolejności
będziemy wnioskowaó o zabezpieczenie finansowania tych zadań, dla ktorych wykonana została już
dokumentacja projektowa.
Jednocześnie zapewniam, ze potrzeby mieszkańców osiedla C są nam znane i staramy się je

na bieząco

realizowaó.

W

przyszłym sezonie planujemy cząstkowe remonty chodnika Wzy

ul. Cyganerii w ramach środków własnych Miejskiego Zauądu Ulic i Mostów w Tychach. Prace te
zostaną jednak podzielone na etapy, głównie ze względu na duzy zakres (wnioskowany odcinek to około
600-metrów), a także na fakt, ze nie na wszystkich fragmentach konieczna jest pilna interwencja.
Przeprowadzonawiąa w terenie wykazała bowiem, że na przedmiotowym odcinku miejscami występują
nierówności nawierzchni, które będą na bieząco niwelowane.
W kolejnych latach będziemy czynic starania, by wprowadziczadanie do planu budzetu miasta
w kompleksowym zakresie,
Z powazaniem

Otrzvmuia:

--@-Adresat
2, Radna lwona Oleksiak
3. Radny Marek Gołosz
4. Radny Sławomir Wróbel
5. Sekretaz Miasta Tychy
6. Z-caPrez, ds. Zrównoważonego
7.'M7|J]Mata
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Zgodnie z art, 13 ogÓ|nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Z dnia 27 kwietnia 2016 r_ (RODO). infonlr"rjerny, że:
']) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarzadu Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach,
ul, Budowlanych 59, 43-100 Tychy, ernail, daneosobowe@mzuim.tychv,p|, lnspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Pastuszka.
2) Przysługuje PanilPanu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz plawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. JeŚli uzna Pani/Pan iź przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narUSZa przepisy RoDo, przysługuje
Pani/Panu prawo Wnie§ienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych.

Więcej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o pzysługujacych
Pani/Panu prawaó
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