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Tychy, 03 wrzesień 2020

r.

Odpowiedź na interpelację

Klubu Radnych lnicjatywa Tyska
Sygn.
sprawy:

DUR.0003,56.2020

Sprawa:

Wnioski i interpelacje radnych

Osoby do

MaciejDatta

kontaktu:

32227 70 06 w. 37

I

Ąr. C9l1{iŁ<)
-l

szanowna pani
Barbara konieczna

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy

Odpowiadając na interpelację Klubu Radnych lnicjatywa Tyska

z 27

sierpnia 2020 roku

w sprawie zwiększenia środków finansowych na rok 2021 na remonty drog w mieście,
informuję, że mĄąc na uwadze m.in. coraz większą liczbę samochodów, a co za tym idzle
wzmożoną eksploatację dróg, z roku na rok na ten cel pzeznaczamy coraz większe kwoty,
Mamy świadomość,ze stan nawierzchni niektórych dróg budzi zastrzeżenia i wymagają one
pilnej naprawy, dlatego Miejski Zarząd Ulic i Mostów starannie pzygotowuje plan remontów
na kazdy kolejny rok.

Zapewniam, że na etapie konstruowania budzetu na 2021 rok uwzględnimy Państwa wniosek,

proszę mieć jednak na uwadze fakt, ze budzet miasta jest ograniczony, zwłaszcza teraz gdy
na skutek pandemii koronawirusa dochody gmin maleją. Ponadto ewentualne oszczędności

powstałe przy realizacji inwestycji będziemy starali się wykorzystywać, jak

co roku,

na

wskazane w interpelacji remonty dróg, dlatego kwota plzeznaczona na ten cel ostatecznie
zawsze jest wyzsza niz pienłotnie planowana w budzecie.

z ań, 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Z dnia 27 kwietnia 2016 r, (RoDo), informulemy, ze:
1)Administratorem PanilPana danych osobowych jest Miejski Zarządu UIic i Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach, ul, Blldowlanych
59, 43-100 Tychy, email: daneosobowe@mzuim,tvchv.p|. lnspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Pastuszka.
2) Przysługuje PanilPanu prawo dostępu do treściswoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, Usunięcia, ograniczenia
przehłarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, iź przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysfuguje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego * Prezesa Uzedu Ochrony Danyń Osobowych

Zgodnie

przysługulących

Data wygenerowania
2023-01-09 8:53:03
Więcej odokumentu:
zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobow ych orazo
Pani/Panu p€wach z §/m zwiąanyó na stronb: http.//bio.mz uim,tVóV.pYoclrronałanvń{sobowyó
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Chciałbym także podkreślić,że Miejski Zaząd Ulic i Mostów dokłada wszelkich starań, aby na
bieząco dokonywać oceny stanu infrastruktury drogowej oraz podejmuje działania, by drogi w

mieściebyły w jak najlepszym stanie,

a

mieszkańcy mogli w sposób bezpieczny

z

nich

korzystać.

zwyrazami szacunku

Otrzymują:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9,

Adresat
Lidia Gajdas
Barbara Konieczna
PatrycjaKosowska-Pawłowicz
Anna Kzystyniak

KarolinaChemicz-Pałys
UrszulaPaździorek-Pawlik

Aleksandra Pabian
Krzysztof Król
10. Michał Kasperczyk
1,1 . Sławomir Sobociński
12. Sekretaz Miasta Tychy
13. Z-ca Prez. ds. Zrównoważonego Rozwoju
'l4. MZUIM ala

z dnia 27 kwietnia 20,16 r, (RoDo), info.mujemy, Ze:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą w Tychach, ul, Budowlanych
59, 43-100 Tychy, emaiL daneosobowe@mzuim.tvchy,p|. lnspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Pastuszka,
2) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treściswoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenra
przetwarzania. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczących narusza przepisy RoDo, przysługuje
Pani/P§nU pi,awo wniesienia skargi do organu nadzorczego * Prezesa Uzędu ochrony Danych osobowych.

Zgodnie Z a{1. 13 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych

przehĄarzania PaniiPana danych osobowych oraz o przysługujących
Więcej odokumentu:
Zasadach 2023-01-09
Data wygenerowania
8:53:03
PaniPanu prawaó z tym a,viąanyó na stronje: htb:/ibip,mz uim,tvóy.pYochronałanvń-osobc^^/Vcrl
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