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Czerwionka -Leszczyny, 28.07 .2019 r.

UrZqd Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczYnY

Wplynqlo do. Kancelarii dnia

29. 07. 201e
Pan
Bernard Strzoda
Przewodnicz4cy Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

Interpelacja w sprawie remontu chodnik6w prz.v ulicy Morcinka oraz l4cznika pomigdzy ulicami
Mostowa i Broniewskiego w Leszczynach

W zwi4zku zfatalnym stanem dw6ch chodnik6w w dzielnicy Leszcryny Osiedle, tj.:

-przy ul. Morcinka, na odcinku od ul. A. Pojdy do ul. Mostowej, tj.przed lokalami uslugowymi
w bloku mieszkalnym przy ul. Mostowa 2;

- od ulicy Mostowej do ulicy Broniewskiego, tj. pomigdzy blokami mieszkalnymi prry
ul. D4browskiego nr I i2 oraz blokiem przy ul. Morcinka 2,

proszg o wprowadzenie do projektu budZetu na rok 2020 zadania polegaj4cego na remoncie

ww. chodnik6w. W zalqczeniu do przedmiotowego pisma przedkladam aktualne zdjgcia
ww. chodnik6w, jako potwierdzenie uzasadniaj4ce moja proSbg .Z 96ry dzigkujg za pozytywne jej
rozpatrzetie.
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Zalqcznik do interpelacji z dnia 28 lipca 2019 roku w sprawie remontu chodnik6w przy ulicy Morcinka
oraz lqcznika pomiqdzy ulicami Mostowa i Broniewskiego w Leszczynach.

Odcinek przy ul. Morcinka, na odcinku od ul. A. Pojdy do ul. Mostowej, tj. przed lokalami uslugowymi
w bloku mieszkalnym przy ul. Mostowa 2.

Odcinek od ulicy Mostowejdo ulicy Broniewskiego, tj. pomiqdzy blokami mieszkalnymi przy
ul. Dqbrowskiego nr ti2 oraz blokiem przy ul. Morcinka 2.
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Radny Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

Pan Marcin Stempniak
u!. Parkowa 9

44-230 Cze rwi o n ka-Leszczyn y

Odpowiadajqc na Pana interpelacjq zloZonq na Sesji Rady Miejskiej
w dniu 28 lipca2019 roku, w sprawie remontu chodnikow przy ul. Morcinka
oraz lEcznika pomiqdzy ulicami Mostowa i Broniewskiego w dzielnicy
Leszczyny informujq, ze zobowiqzalem Dyrektora Zarzqdu Drog i Sluzb
Komunalnych do wprowadzenia tego zadania do projektu budzetu na rok
2020.

M,
Otrzymujq:
- adresat
-aa


