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R.M. 0003.25.2021
Burmistrz Ujazdu

W załączeniu przesyłam pisemne interpelacje radnych zgłoszonych podczas XXIX Sesji
Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 22 marca 2021 roku w sprawie:

1) radnej Małgorzaty Michalskiej z prośbą o:
- rozpatrzenie dofinansowania przedsięwzięcia „Kastracja Psów i Kotów w Gminie Ujazd”;
2) radnej Barbary Matuszek z prośbą o:
- naprawę nawierzchni drogi na ulicy Leśnej w Balcarzowicach dla poprawy bezpieczeństwa,
ponieważ droga jest w bardzo złym stanie;
3) radnej Agaty Trusz z prośbą o:
- wycięcie (przycięcie) drzew (krzewów) na terenie wodociągów przy ulicy Traugutta
w Ujeździe, tak aby gałęzie nie opadały na płot państwa Paczkowskich,
- wyrównanie nawierzchni (uzupełnienie ubytków) drogi krajowej (ul. Traugutta) na wysokości
piekarni R. Miś oraz posesji przy ulicy Traugutta 21 i 25;
4) radnego Tomasza Cichoń z prośbą o:
- naprawę uszkodzonego ogrodzenia, piłkochwytu oraz urządzenia – tor przeszkód - na placu
zabaw przy ulicy Gliwickiej w Ujeździe. W załączeniu zdjęcia;
5) radnego Kamila Głowania z prośbą o:
- wyczyszczenie poboczy na nowym odcinku drogi europejskiej na strefie;
6) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zgłosiła wnioski
w sprawach:
- uprzątnięcia / wywiezienia wraku samochodu marki Daewoo stojącego od dłuższego czasu
przy drodze gminnej w Olszowej,

- usunięcia konaru drzewa znajdującego się przy drodze powiatowej między Starym Ujazdem
a Zimną Wódką na wysokości leśniczówki. Wspomniany konar zagraża bezpieczeństwu,
w każdej chwili przy silniejszych wiatrach może spaść na drogę i doprowadzić do tragedii.
Zdjęcie owego konaru stanowi załącznik nr 1,
- aby podjąć działania i skierowanie wniosków o załatanie dziur w drogach powiatowych
znajdujących się na terenie naszej gminy. Stan dróg powiatowych znajdujących się w naszej
gminie jest fatalny, po zimie pojawiło się sporo nowych dziur, które w znacznym stopniu
wpływają na bezpieczeństwo jazdy i mogą doprowadzić do uszkodzenia samochodu oraz
przyczynić się do spowodowania kolizji. Prosimy, aby dokonać przeglądu i naprawy
wszystkich dróg na terenie Gminy Ujazd,
- dokonania przeglądu drzew i roślin znajdujących się w Parku Miejskim w Ujeździe. Wiele
z tych drzew jest stara, sucha i zagraża bezpieczeństwo zarówno spacerującym tam ludziom,
jak również sprzętom znajdującym się w sąsiedztwie parku,
- po dokonaniu wizji lokalnej prosimy o uporządkowanie oraz usunięcie chwastów i innych
dziko rosnących rośli w lasku zlokalizowanym przy placu zabaw w Sieroniowicach. Zdjęcia
przedstawiające zaniedbany teren stanowią załącznik nr 2.

celem załatwienia wg właściwości.
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