Ujazd 2021-02-11
OG. 0003.10.2021
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ujeździe

W odpowiedzi na pismo RM.0003.23.2021 w sprawie złożonych interpelacji podczas
XXVII Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 26 stycznia 2021 roku:
1) radnej Małgorzaty Michalskiej z prośbą o wystosowanie pisma do Zarządu Powiatu
Strzeleckiego o przycięcie gałęzi drzew zachodzących na pas ulicy Ujazdowskiej w
miejscowości Sieroniowice
Odp. udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Planowania
Przestrzennego i Działalności Gospodarczej Ewelina Wientzek

informuję, że dnia 3.02.2021r. zostało wysłane pismo do Zarządu Powiatu Strzeleckiego z
prośbą o niezwłoczne załatwienie sprawy.

2) radnego Pawła Michalskiego o:
- doświetlenie skrzyżowania ul. Strzeleckiej i ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce,
Odp. udzieliła Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk

Doświetlenie skrzyżowania ul. Strzeleckiej i ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce nie zostało
ujęte w budżecie gminy Ujazd na rok 2021.
Zadania polegające na dobudowie nowych punktów oświetlenia ulicznego zostaną
wprowadzane do budżetu gminy również w kolejnych latach budżetowych. W trakcie
planowania tych inwestycji każdy ze złożonych do tej pory wniosków (do miesiąca
października) zostanie indywidualnie rozpatrzony pod kontem możliwości technicznych,
materiałowych i finansowych oraz według zasadności na tle innych wniosków;
- remont dachu Publicznego Przedszkola w Ujeździe
Odp. udzieliła Skarbnik Gminy Longina Napieracz

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ujeździe ujął w projekcie budżetu remont dachu,
jednakże z braku środków zadanie nie zostało ujęte w budżecie Gminy na rok 2021. Z chwilą
pojawienia się wolnych środków finansowych, remont dachu Publicznego Przedszkola w
Ujeździe zostanie ponownie rozpatrzony.
3) radnego Kamila Głowani z prośbą o zgłoszenie do wykonawcy o poprawę niedawno
wyremontowanego mostka w Sieroniowicach (dojazd do ul. Zielonej 6)
Odp. udzieliła Odp. udzieliła Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk

Usunięcie usterek na wyremontowanym przepuście w Sieroniowicach – dojazd do ul. Zielonej
nr 6 zostało zgłoszone do Wykonawcy robót i w ramach gwarancji usterki zostaną poprawione;

4) Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych zgłosiła wniosek w sprawie umożliwienia
korzystania przez uczniów klasy 4 szkoły podstawowej wyjazdów na basen w klasie 5
Odp. udzieliła Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa

Zdaniem dyrektorów szkół zadanie jest możliwe do zorganizowania. Jednakże w obecnych
budżetach szkół są zabezpieczone środki na pływanie tylko dla klas 4.
Szacowany dodatkowy (dla klas 5) koszt „nauki pływania” od września do grudnia 2021 r.
- to kwota 18 190,00 zł
(SP Ujazd – 6 210,00 zł., SP Jaryszów – 6 540,00 zł., SP Olszowa – 5 440,00 zł).
Koszt obejmuje transport, bilety, instruktora, nauczyciela-opiekuna).
Z uwagi na planowanie czynności w ramach „nauki pływania”, dyrektorzy szkół najpóźniej w
czerwcu powinni otrzymać decyzję w przedmiotowej sprawie.
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