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Dariusz Wencepel
Radny Rady Miasta Tychy

Tychy, 07.03.2018r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Tychy

Interpel acja

Na podstawie § 12 ust.3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy
zg}aszam interpelację w sprawie: Wykonywania zadań z budżeta przez

MZUiM

S/ związku z uchwńą budżetową na rok 2018, zrrienioną uchwałą w
miesiącu lutym, wnoszę zapytanie o realizację zadń tarrl zawartych. W ramach
nviększeń wydatków, pozycji,,Remonty dróg i chodników" w luĘm 2018r.
zapisano remont odcinka chodnika ul. Nowokościelnej od ul.Burschego do
ul.Norwida otaz remont chodników wzdłużul. Bp.Burschego wtaz
autobusową (Radziej ówka).

z

zatoką

Czy te zadaniaw mńązku zich nie wykonaniem zostały przeniesione na
rok bieĘcy? Na jaki* etapie jest dokumentacja pĄektowa budowy zatoki
autobusowej na Radziejówce, która w popruednich latach była stawiana jako
element wstrzymujący remont chodników w tym

Ąonie?

Jeślizadanta zostaĘ przeniesione, to proszę o podanie terminu ich

realizacji.
Ponadto, w budżecie malazł się kompleksowy remont ul. Kościuszkiw
budową nowych chodników
nowej nakładki asfaltowej
remontem
zapadniętych sfudzienek kanalizacyjnych. Zadanie to nie zostało ukończone w
2018r. Czy wysaśnionojuż sytuację z RPWiK odnośnie planów remontowych
swoich urądzeńna tym odcinku drogi? Kiedy zostanie dokończone to zadanie o
które od lat czekająmieszkńcy Starych Tychów?
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Zwytazarrti szacunku
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Wyszczególnienie
7.

Kwota

Budowa połączenia ul. Szojdy iul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego (projekt)

200 000

Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakŁadamiw 2019r.
w lrwocie 50.000,- zł na dokończenie pĄektu.
Szacunkowy kosń zadania - 9.00a.000,-ż

Plan po zmianie na lata 2018 - 2019 wynosi 250.000,- ż, w tym:
- 2018r. - 200.000,- zł,
- 2019r50,000,- zł.

-

8.

Budowa drogi bocznej ul. Zorskiej 10-28 (projekt)

80 000

Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładamiw 2019r.
w kwocie 600.000,- zł na realizację zadania.
Plan po zmianie na lata 2018 - 2019 wynosi 680.000,- zł, w tym:

-

- 2al8r,
80.000,- zł,
- 2O19r. - 600.000,- zł.

9,

Budowa chodnika przy ut.Strzeleckiej w Ęonie skrzyżowania ul. Szojdy
Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.

40 000

10.

Obłożenie piaskowcem muru oporowego przy łączniku Paprocańska_Przemysłowa
Plan po zmianie wynosi 80.000,- ż.

80 000

11. Remonty dróg i chodników, w Wm m.in.:
- remont chodników pzed budynkiem przy ul. Dmowskiego 31-33 i przed szkołą (ZS nr 6) porozumienie ze spółdzielnią mieszkaniową o współ{inansowaniu zadania
- remont chodnika przy ul. Uczniowskiej 7 (od wjazdu z ul, Dmowskiego wzdłuż
parkingów do ul. Uczniowskiej 12)
- remont chodnika wzdhlż ul. Legionów Polskich od światełdo ronda Myśliwskiego
- remont chodnika vlzdłuż ul. Stoczniowców od skr4lżowania Bielska, §toczniowców,
Sikorskiego do ronda Źwakowskiego od strony os. L
- remont ul. Jaśkowickiej od ronda Skałka do ronda Żwakowskiego
- wymiana nawierzchniasfaltowej na u]. Ks. K.
,- wymiana nawierzchni u!. Damrotia (od ul. Aqnyka do torów
/'
|- remont odcinka chodnika ul. Nowokościelnej od ul. Burschego do ul. Norwida_ |
- iemont dwóch przejśćdla pieszych na pasach zie]eni pomiędzy jezdniami
na al. Bielskiej w rejonie ul. Cyganeriiiw poblizu wiaduktu nad toramiPKP
- remont ul.

Szojdy

i:/

koleiolvych) ,

Bałuckiego

4 280 000

Ą

Ą

- wymiana nawiezchniasfaltowej na ul. Grota Roweckiego od skrąyżowania

z al. Niepodległrcści do wiaduktu nad torami kolejowymi

12. Pzebudowa obiektów spońowych i plaów przy Szkole Podstawowej nr 22
przy ul. Harcerskiej
Plan po zmianie wynosi 500.000,- ż.

500 000

Zakres: pnebudowa ptaców z pĘt betonowych ichodników, przebudowa obiektów sporżowych:
bieżnia, skocznia w dal, odwodnienie terenu, ogrodzenie, zieleń, miasteczko rowerowe

13.

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych pzy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości
Plan po zmianie wynosi 30,000,- zł.
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