Tarnów, 2012-06-21

Jacek Kułaga
Dyrektor Centrum
Usług Ogólnomiejskich

Szanowny Panie,
Rada Osiedla nr 8 - „Mościce” informuje, że po naradzie Zarządu Rady w dnia 10 czerwca br. Sformułowano
najważniejsze, pilne potrzeby poprawy infrastruktury Osiedla Mościce. Zgodnie z § 4 , Pkt. 4 Statutu Rady.
„przedstawianie właściwym organom i jednostkom wniosków w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla”,
przedstawiam najważniejsze potrzeby:
1.

W celu uniknięcia chaosu kompetencyjnego, sporów i nieporozumień, ustalenie zasady przyjmowania przez
Pracowników UMT, pojedynczych interwencji mieszkańców, po pisemnej akceptacji Zarządu Rady Osiedla.
Zasada ta nie obejmowałaby nagłych, kryzysowych interwencji.
2. Wyznaczenie terminów prac przekazanych do realizacji pismem podpisanym przez Wiceprezydenta H. Słomkę
- Narożańskiego w dniu 25.05.2012 z adnotacją „zakres robót, do wysokości środków”, tj.:
a) wykonanie parkingu przy ul. Langiewicza,
b) wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Racławickiej,
3. Przyjęcie do realizacji zadań zapobiegających dalszej dewastacji w infrastrukturze miejskiej,
a) remont chodnika i części jezdni przy ul. Kasztanowej od ul. Traugutta wzdłuż Bloku nr 16, wraz z kilkoma
miejscami parkingowymi na działce należącej do sąsiedniej nieruchomości (działania te można wykonać z
materiałów z odzysku pozostających w zasobach Zakładu Składowania Odpadów),
b) remont chodnika po wschodnie stronie ulicy Czerwonych Klonów od ul. Traugutta do ul Akacjowej
(działania te można wykonać z materiałów z odzysku pozostających w zasobach Zakładu Składowania
Odpadów),
c) zabezpieczenie niskimi płotkami, przed dewastacją, trawników przy ul. Traugutta przed Mościckim
Centrum Kultury,
d) wymalowanie znaków poziomych, zabezpieczających prawidłowość parkowania pojazdów, wg Prawa o
ruchu drogowym, na ul. Traugutta od ul. Ks. Indyka za skrzyżowanie z ul. Kasztanową,
e) przeniesienie obiektów placu zabaw z działki miejskiej przy ul. L. Kruczkowskiego na łąkę przy ul.
Racławicka -Norwida - Sienkiewicza. Uwolniony teren przy ul. Kruczkowskiego można przekazać do
sprzedaży,
f) ustawienie progów zwalniających na ul. Ks. Indyka,
g) pilne rozwiązanie problemu uciążliwości i dewastacji ulicy Dunajcowej od ul. Chemicznej, powodowanym
przejazdem nadmiernymi tonażowo samochodami dojeżdżającymi do firmy Amnezja.
4. Powołanie wspólnego Zespołu, złożonego z pracowników Centrum Usług Ogólnomiejskich i Przedstawicieli
Komitetu Osiedlowego Nr 8 - Mościce, który dokona przeglądu i analizy stanu infrastruktury miejskiej w
dzielnicy oraz informowanie Rady Osiedla o terminach dokonywanych badań środowiskowych dokonywanych
w dzielnicy. W związku z powyższym, a także z wielością i skomplikowaniem potrzeb i oczekiwań
mieszkańców Osiedla, proszę o poinformowanie nas o podjętych działaniach.

Życząc dobrej współpracy, łączę wyrazy szacunku
Jacek Rafiński
Przewodniczący Rady
Osiedla Nr 8 „Mościce”

