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Odpowiedź na interpelacje
Radnego Michała Kasperczyk
Sygn.sprawy:

DUR.0003.90.2020

Sprawa:

Wnioski i interpelacje radnych

Osoby

do

Tychy, 16 listopad 2020r

Maciej Datta

kontaktu:

32227 70 06 w. 37

//

fu/
AN
{łlq§cls§
tj.o
l
Odpowiedz

na

szanowna pani
Barbara konieczna
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

\

interpelacię Radneqo Michała Kasperczvka

z dnia

09-11-2020

w sprawie łącznicv ul. Browarowej z ul. Sosnową oraz ul. Spacerowei.

Odpowiadając na

interpelację radnego Michała

Kasperczyka,

w sprawie nawierzchni docelowej łączn|ka ul. Browarowej z ul, Sosnową oraz nawierzchni
ul. Spacerowej informuję, że z uwagi na ograniczone środkibudzetowe nie udało nam się
umieśció tego zadania w budzecie miasta na rok 2021.
,

W pierwszej kolejnościwnlcskowaliśmy o zabezpieczenie środków na finansowanie dla tych
zadań, dla ktorych wykonana została juz dokumentacja projektowa. Mamy na uwadze
konieczność zrealizowania tych inwestycji zapewniamy że jeżeli w ciągu roku pojawią się
dodatkowe środkifinansowe w pierwszej kolejności będziemy wnioskowac o przeznaczenie
ich na te właśniezadania.

Jednoczesnie zapewniam, że potrzeby mieszkańców są nam znane i staramy się je na
bieząco realizować. W przyszłym sezonie planujemy cząstkowe remonty nawierzchni
wspomnianych ulic. Gruntowa droga dojazdowa łącząca ul. Browarową z ul. Sosnową i
ul. Spacerowa zostaną wyremontowane jeszcze w tym roku, przed sezonem zimowym.
Z powazaniem
Otzymują:
Adresat
Radny Michał Kasperczyk
3. Sekretarz Miasta Tychy
4, Z-caPrez. ds. Zrównoważonego Rozwoju
5. MZU1M ala

a2.

KToRA

z art 13 ogóln*go razparządz*nia r: ochronię danych osabowych z łnta 27 kwiętnia 2§16 r" {R§DO}, informujemy, e*:
Administraiarem PanilPana danych csobcwych jest Miejski Zarzą.du U|ic iMr:stow w Tychach z siodzibą w Tychach,
ul. §udawlanych 59, 43-1{]0 Tychy, ernail; dąlęqłą§qwę&Iąujn.tych}i.pi. lnspekłor Ochrony Danych - Arkadiusz Fastuszka.
2) Przysługujc PanilPanu plawo doslępu do treściswoich *anych *sobowyeh ora; pr§wo ieh sprostowanła, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania. Jeśliuzna FanilPan, iżprzclwarzani* danych csobowych PanilPana dotyczących n§ru§za przcpisy R§DO, przysługuje
PanilPanu prawo wniesienia skargi do crganu nadzr:rczego * Prezesa Urzędu Ochrłny Danyeh Osobowych.
Zgodnie
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Więcej o zasadach przelrv;łrzania Pani/Pana danych osoilowych ora; o pt"zysłi:gujątych
PaniPanu ryawadlz|yrnaxiryanych na skonie: ht&ll§p,ryzutą.lydty,plrqłpnedqn$*obqłvó
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