Ujazd 2021-08-18

OG.0003.16.2021
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ujeździe

W odpowiedzi na pismo RM.0003.29.2021 w sprawie złożonych interpelacji podczas
XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 24 czerwca 2021 roku:
1) radnej Teresy Soboty z prośbą o:
- wycinka drzewa na Osiedlu na Wzgórzu w Ujeździe
Odp. udzieliła Ewelina Wientzek – Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Informuję, że dnia 16 lipca 2021 r. Burmistrz Ujazdu wystąpił z wnioskiem do starostwa
Powiatowego w Strzelcach Opolskich o wydanie zezwolenia na wycinkę przedmiotowych
drzew. W przypadku gdy Gmina Ujazd otrzyma decyzję zezwalającą na wycinkę drzew robinia
akacjowa Gmina zleci ich wycinkę.
2) radnej Małgorzaty Michalskiej z prośbą o:
- wykoszenie poboczy drogi gminnej w Sieroniowicach
Odp. udzieliła Maria Kalla – inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych
i Koordynacji Programów Unijnych
W odpowiedzi na interpelację Radnych zgłoszone podczas XXXIV Sesji Rady
Miejskiej w Ujeździe w dniu 24 czerwca 2021 r. informuję iż, pobocze drogi gminnej ul.
Strzeleckiej w kierunku ul. Leśnej w Sieroniowicach zostało wykoszone przez osoby prywatne
– mieszkańców Sieroniowic.
3) radnego Tomasza Cichonia z prośbą o:
- naprawę uszkodzonego ogrodzeni, piłkochwytu oraz urządzenia – tor przeszkód
Odp. udzielił Piotr Przygoda – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ujeździe
Informuję, że aktualnie prowadzone są prace związane z usunięciem uszkodzeń
ogrodzenia, piłkochwytu oraz toru przeszkód. Prcae będą kontynuowane, przewidywany termin
zakończenia to koniec sierpnia 2021 roku.
4) Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych z prośbą o:
- wymianę ogrodzenia dookoła szkoły w Zimnej Wódce
Odp. udzieliła Iwona Piela – Dyrektor Szkoły w Olszowej z filią w Zimnej Wódce
W odpowiedzi na interpelację w sprawie wymiany ogrodzenia dookoła szkoły w Zimnej
Wódce, dyrektor PSP w Olszowej informuje, że ujęto koszty naprawy (wymiany) w budżecie
na rok 2021. Niestety środki, które szkoła otrzymała wystarczą na drobne naprawy na terenie
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budynku szkolnego. Szkoła jest na etapie remontu kominów w PSP w Olszowej i Zimnej
Wódce oraz wymiany trzech pół ogrodzenia od strony pola w Zimnej Wódce.
W załączeniu protokół rocznego technicznego przeglądu budowlanego.

Burmistrz Ujazdu
(-) Hubert Ibrom
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