Ujazd 2021-03-16
OG. 0003.11.2021
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ujeździe

W odpowiedzi na pismo RM.0003.24.2021 w sprawie złożonych interpelacji podczas
XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 22 lutego 2021 roku:
1) radnego Pawła Michalskiego z prośbą o:
- rozważenie możliwości elektronicznego przekazywania e-faktur przez ZGKiM w Ujeździe
Odp. udzielił Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe Piotr
Przygoda.
Informuję, że jesteśmy w trakcie wdrażania nowego programu komputerowego, który pozwoli
na wysyłanie drogą mailową faktur. Informacja na fakturze o niezapłaconych fakturach została
wprowadzona w październiku 2020 roku.
- określenie zabezpieczenia działalności kamer (monitoring gminny)
Proszę o doprecyzowanie pytania dotyczącego zabezpieczenia działalności kamer (monitoring
gminny).
- określenie budżetu oświaty Gminy Ujazd (całość budżetu w stosunku do środków
remontowych)
Odp. udzieliła Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe Małgorzata Kulesa.
Cały budżet oświaty Gminy Ujazd na rok 2021 wynosi 11 191 555,00 zł z czego 387 280,00 zł
to środki planowane na wydatki remontowe, co stanowi 3,46 % całości budżetu oświaty.
W załączeniu przekazuję informację dotyczącą planowanych wydatków budżetowych na
remonty w roku 2021 w poszczególnych jednostkach.
- poprawne wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w szkołach Gminy Ujazd
Odp. udzieliła Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe Małgorzata Kulesa.
W odpowiedzi na prośbę o poprawne wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
w szkołach Gminy Ujazd, informuję, że kontrole i przeglądy budynków są przeprowadzane na
bieżąco, zgodnie z prawem budowlanym i nie wydano zaleceń dotyczących oświetlenia
ewakuacyjnego.
W załączniku przekazuję informacje pozyskane w tym temacie od szkół.
- określenie kosztów jakie czeka budżet Gminy Ujazd i wykazanie ewentualnych korzyści dla
budżetu w związku z otwierającym się Żłobkiem w Zimnej Wódce.
Odp. udzielili Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe Piotr
Przygoda.

Informuję, że roczny koszt związany z utrzymaniem pustostanu w Zimnej Wódce przy ul.
Ujazdowskiej 32 (pomieszczenia po byłym przedszkolu) wynosił ok. 5.000,00 zł (netto).
Zakres prac niezbędnych do wykonania w obiekcie to kwota 50.000,00 zł netto (wymiana c.o.
30 szt. grzejników wraz z orurowaniem i wymianą kotła węglowego (kopciucha) na kocioł V
klasy o mocy 35 kW.
Określenie korzyści dla budżetu w związku z otwierającym się Żłobkiem w Zimnej Wódce na
dzień dzisiejszy nie jest możliwe ponieważ nie zostały w tym zakresie podjęte uchwały oraz
nie została podpisana umowa najmu.
- określenie zakresu prac, które będą odbywały się w obiekcie szkoły w Zimnej Wódce i czemu
służą,
Odp. udzieliła Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe Małgorzata Kulesa.
Ostatnio wykonywane prace terenie obejścia szkoły filialnej w Zimnej Wódce dotyczyły
usunięcia żywopłotu od strony ulicy Strzeleckiej.
W załączeniu przekazuję informację pozyskaną od Dyrektora PSP Olszowa w przedmiotowej
sprawie.
- uporządkowanie terenu po remoncie drogi powiatowej w Zimnej Wódce – postawienie lub
utylizacja znaków.
Odp. udzieliła Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk
Informuję, iż uporządkowanie terenu po remoncie drogi powiatowej nr 1455O w m. Zimna
Wódka po realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd
w m. Zimna Wódka na odcinku od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej” – postawienie lub
utylizacja znaków drogowych leżących za chodnikiem, na poboczu drogi zostało zgłoszone
pismem nr GT.7226.13.2021 z dnia 24.02.2021 r. do zarządcy dróg powiatowych – Zarządu
Powiatu Strzeleckiego ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie.
2) radnego Kamila Głowania z prośbą o:
- zgłoszenie do inwestora Centrum Dystrybucyjnego o uporządkowanie terenu wokół budowy,
Odp. udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Planowania
Przestrzennego i Działalności Gospodarczej Ewelina Wientzek
Informuję, że dnia 25 lutego 2021 roku zostało wysłane pismo do Centrum Wynajmu
Nieruchomości 1 Sp. akcyjna z siedzibą 63-700 Krotoszyn przy ul. Ostrowskiej 122 w sprawie
uporządkowania terenu wokół budowy Centrum Dystrybucyjnego „DINO„ w Sieroniowicach
wraz z określonym terminem wykonania prac porządkowych tj. do dnia 22 marca 2021 roku.

Burmistrz Ujazd
(-) Hubert Ibrom

