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Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Ujeździe 

 
 
 

W odpowiedzi na pismo RM.0003.20.2020 w sprawie złożonych interpelacji podczas 
XXII Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 21 września 2020 roku: 
 
1) radnego Pawła Michalskiego z prośbą o: 
- ogrodzenie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Zimnej Wódce oraz zapytanie 
dotyczące koszenia terenów zielonych przy PSP w Zimnej Wódce  
 
Odp. udzieliła Dyrektor PSP Iwona Piela w uzgodnieniu z GZO 
informuję, że na ogrodzenie terenu wokół szkoły filialnej w Zimnej Wódce  została wykonana 
wycena tego zadania, które zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2021 (planowany koszt 
inwestycji to 30 000,00 zł). Natomiast odnośnie koszenia terenów zielonych przy szkole 
filialnej w Zimnej Wódce od lat zostaje zlecone ZGKiM w Ujeździe. Od 14 września 2020 r. 
początkowo telefonicznie, a później mailowo wysyłane było zamówienie na wykoszenia traw 
na boisku szkolnym. Dyrektor ZGKiM podczas rozmowy w dniu 16.10.2020 r. stwierdził, że 
usługa nie została wykonana z uwagi na brak mocy przerobowej. Do dnia dzisiejszego 
(16.10.2020) trawa nie została skoszona; 
 
- ogrodzenie boiska sportowego LZS Zimna Wódka zgodnie z wymogami OZPN Opole; 
 
Odp. udzieliła Inspektor Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych Katarzyna Ciołczyk  
informuję, że zadanie wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Zimnej Wódce zostanie 
przyjęte do realizacji w przypadku pojawienia się oszczędności finansowych w budżecie 
Gminy Ujazd. Wstępna wycen zadania to 43 000,00 zł. 
 
- doświetlenie skrzyżowania ul. Strzeleckiej i ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce; 
- sprawdzenie dróg gminnych na terenie Zimna Wódka, Buczek i Wesołowa oraz naprawienie 
ubytków; 
 
Odp. udzieliła Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk 
informuję, że na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej i ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce zostanie 
ustawiony punkt oświetleniowy w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „budowa 
oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce”. 
Ubytki w drogach gminnych w Zimnej Wódce zostaną usunięte w ramach prowadzonych 
remontów cząstkowych. Stan techniczny drogi gminnej na Wesołów jest bardzo zły i konieczna 
jest przebudowa całej nawierzchni. Roboty te będą przeprowadzone w ramach posiadanych 
środków w latach następnych; 
 
 



 
 

2) radnej Teresy Sobota z prośbą o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych  
w Strzelcach Op. o wykoszenie i usunięcie krzewów na terenie zbiornika wód deszczowych  
w Olszowej 
 
Odp. udzieliła Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk 
informuję, iż pismo w sprawie wykoszenia i usunięcia krzewów na terenie zbiornika wód 
deszczowych w Olszowej wystosowano do właściciela działki – Zarządu Powiatu 
Strzeleckiego – nr GT.7226.43.2020 z dnia 25.09.2020r; 
 
3) radnego Kamila Głowania o wystosowanie pisma do właściciela terenu wokół stawu  
w Sieroniowicach z prośbą o uporządkowanie terenu (o przycięcie krzaków na skrzyżowaniu 
ul. Strzeleckiej ze Strzelecką obok małej wysepki) 
 
Odp. udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Działalności Gospodarczej Ewelina Wientzek 

informuję, że powyższa sprawa nie jest to w kompetencjach Gminy ponieważ działka na 
której jest zlokalizowany staw w miejscowości Sieroniowice jest własnością osoby fizycznej 
natomiast droga biegnąca wzdłuż stawu jest drogą powiatową; 
 
 
4) radnej Dorota Stanek z prośbą o wystosowanie pisma do właściciela  działki na  
ul. Bursztynowej z nakazem wykoszenia wysokich i zachodzących na ul. Bursztynową 
krzewów i chwastów. Te przeszkadzające i ocierające samochody ostre  rośliny  kładą się na 
ulicę Chrobrego; 
 
Odp. udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Działalności Gospodarczej Ewelina Wientzek 

informuję, że ul. Bursztynowa jest drogą własności Gminy Ujazd i teren w pasie drogi będzie 
wykaszany oraz działki należące do gminy również są ujęte w planie koszeń na rok 2021 
natomiast działki przyległe do ul. Bursztynowej w Ujeździe są własności osób fizycznych i nie 
ma możliwości prawnej nakazania poszczególnym właścicielom ich wykaszania. 
 
 

 
 

Burmistrz Ujazd 
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