Ujazd 2021-05-26

OG.0003.14.2021
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ujeździe

W odpowiedzi na pismo RM.0003.27.2021 w sprawie złożonych interpelacji podczas
XXXI Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 26 kwietnia 2021 roku:
1) radnego Pawła Michalskiego z prośbą o:
- remontu ulicy Kwiatowej w Zimnej Wódce
Odp. udzieliła Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza.
Wyremontowanie jezdni ulicy Kwiatowej w Zimnej Wódce na całej długości nie zostało
zaplanowane w budżecie na 2021 rok.
- sprawdzenie drzewostanu rosnącego na terenie działek gminnych w obrębie sołectwa Zimna
Wódka.
Odp. udzieliła Iwona Warzech – Inspektor z referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska
Z powodu licznych braków kadrowych na przestrzeni ostatniego miesiąca wykonanie
przeglądu drzewostanu na terenie działek gminnych, w obrębie sołectwa Zimna Wódka, nie był
możliwy. Zostanie on wykonany w pierwszym możliwym terminie, o czym zostaną Państwo
poinformowani.
- sprawdzenie hydrantów na terenie gminy Ujazd i możliwości umieszczania na nich informacji
z datą wykonania przeglądu.
Odp. udzielił Piotr Przygoda – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Hydranty na terenie całej gminy Ujazd będą przeglądane w miesiącu wrzesień 2021 r.
przez pracowników ZGKiM Ujazd. Natomiast jeżeli chodzi o informację na hydrantach o ich
przydatności do użycia nie spotkałem się z taką informacją na hydrancie. Hydranty z reguły
powinny być sprawne w 100%.
- o rozważenie możliwości utwardzenia łącznika ul. Małopolnej z ul. Gajową.
Odp. udzieliła Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza.
Utwardzenie łącznika ul. Małopolnej z ul. Gajową w Zimnej Wódce nie zostało
zaplanowane w budżecie gminy na 2021 r. W 2020 r. opracowano koncepcję przebudowy ul.
Małopolnej i w 2021 r. planujemy opracować dokumentację projektową, a następnie pozyskać
dofinansowanie na roboty budowlane.
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- wykonanie wiosennego przeglądu dróg gminnych na terenie Zimnej Wódki, Buczek i Wesoła
oraz o usunięcie ubytków w tych drogach.
Odp. udzieliła Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza
Zostanie wykonany przegląd wszystkich dróg gminnych i ubytki w drogach zostaną
usunięte.
- zmianę słupka znaku na ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce
Odp. udzieliła Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza
Słupek znaku na ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce został wyremontowany i ustawiony
ponownie.
2) wspólny wniosek radnych: Grzegorz Olesz, Dorota Stanek, Agata Trusz, Tomasz
Cichoń z dnia 22 marca 2021 z prośbą o:
- remont mostu na Kanale Gliwickim w Ujeździe w ciągu drogi powiatowej Nr 1458 – sprawa
została przekazana do Zarządu Powiatu Strzeleckiego
Odp. Starosta Powiatu Strzeleckiego – Józef Swaczyna
Odpowiadając na Pani Pismo nr GT.7226.21.2021 z dnia 29.03.2021 roku w sprawie
remontu obiektu mostowego na Kanale Gliwickim o nr JNI 30004476 zlokalizowanego w ciągu
drogi powiatowej nr 1458 O Ujazd – Kędzierzyn – Koźle ul. Chrobrego w m. Ujazd, Zarząd
Powiatu Strzeleckiego informuje, że aktualnie prowadzone są prace związane z wykonaniem
przeglądów podstawowych drogowych obiektów mostowych w ilości 43 szt. w ciągu dróg
powiatowych Powiatu Strzeleckiego.
W dniu 30.04.2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Strzeleckim a Panem
Tomaszem Śmiałym prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Biuro Projektowe Dróg
i Mostów „MOSTOM” z siedzibą: ul. 1 Maja 4, 49-130 Tułowice na wykonanie w/w
przeglądów obiektów mostowych. Termin wykonania zadania to 30 dni kalendarzowych od
daty zawarcia umowy tj. do dnia 31 maja bieżącego roku. Wyniki przeglądów mostowych oraz
konsultacja z uprawnionym mostowcem wykonującym te przeglądy, pozwoli określić zakres
koniecznych prac oraz pozwoli określić szacunkowe koszty związane z ewentualnym
remontem przedmiotowego obiektu mostowego. Pozyskane informacje pozwolą na podjęcie
dalszych decyzji.
Zarząd Powiatu Strzeleckiego poinformuje Państwa o dalszych działaniach w przedmiocie
sprawy w terminie do 30 czerwca 2021 r.
W załączeniu przekazuję Protokół z kontroli obiektu inżynierskiego wykonanego w maju 2020
roku.

Burmistrz Ujazdu
(-) Hubert Ibrom
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