
1 

 

Ujazd 2021-04-22 

 

OG. 0003.12.2021 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Ujeździe 

 

 

 
W odpowiedzi na pismo RM.0003.25.2021 w sprawie złożonych interpelacji podczas 

XXIX Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 22 marca 2021 roku: 

 

1) radnej Małgorzaty Michalskiej z prośbą o: 

- rozpatrzenie dofinansowania przedsięwzięcia „Kastracja psów i kotów w Gminie Ujazd” 

Odp. udzieliła Ewelina Wientzek – Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami                             

i Ochrony Środowiska 

 

Informuję, że dnia 1 kwietnia 2021 r. wysłano zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) do 

pobliskich lekarzy weterynaryjnych z prośbą o podanie cen wykonania zabiegu kastracji                          

i sterylizacji psów i kotów w roku 2022, których właściciele są zameldowani na terenie Gminy 

Ujazd. Na ww. zapytanie odpowiedział jeden lekarz weterynarii, który przedstawił ceny 

zabiegów następująco: 

1) Sterylizacja kotki – 160 zł, 

2) Kastracja kocura – 100 zł, 

3) Sterylizacja suki – cena jest zależna od wagi i mieści się w przedziale od 350 zł do 520 

zł, 

4) Kastracja psa – cena jest zależna od wagi i mieści się w przedziale od 230 zł do 380 zł. 

W roku 2021 Gmina Ujazd ma podpisaną umowę na usługi weterynaryjne z Panem Janem 

Piskoń Gabinet Weterynaryjny w Strzelcach Opolskich, u którego są kastrowane / 

sterylizowane bezdomne koty zgodnie z uchwałą nr XXIX.212.2021 Rady Miejskiej                                

w Ujeździe z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, gdzie ceny przedstawiają się 

następująco: 

1) Sterylizacja kotki – 120 zł + 8% VAT, 

2) Sterylizacja suki – 250 zł + 8% VAT, 

3) Kastracja kocura – 70 zł + 8% VAT, 

4) Kastracja psa – 150 zł + 8% VAT. 

 

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 

Odp. udzieliła Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk 

 

Remont drogi gminnej ul. Leśnej w Balcarzowicach zostanie przeprowadzony w miarę 

posiadanych środków w II półroczu 2021 roku   
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3) radnej Agaty Trusz z prośbą o: 

- wycięcie (przycięcie) drzew (krzewów) na terenie wodociągów przy ulicy Traugutta                             

w Ujeździe, tak aby nie opadały na płot państwa Paczkowskich 

Odp. udzieliła Ewelina Wientzek – Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami                             

i Ochrony Środowiska, 

 

Informuję, że drzewa / krzewy na terenie wodociągów przy ulicy Traugutta w Ujeździe 

zostały odpowiednio przycięte. 

 

- wyrównanie nawierzchni (uzupełnienie ubytków) drogi krajowej (ul. Traugutta) na wysokości 

piekarni R. Miś oraz posesji przy ulicy Traugutta 21 i 25 

Odp. udzieliła Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza 

 

Wyrównanie nawierzchni (uzupełnienie ubytków) drogi krajowej nr 40  ul. Traugutta                              

w Ujeździe na wysokości piekarni R.Miś oraz przy posesji nr 21 i 25 zostało zgłoszone pismem 

nr GT.7226.20.2021 z dnia 26.03.2021r. do zarządcy dróg krajowych Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Rejon w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

4) radnego Tomasza Cichoń z prośbą o: 

- naprawę uszkodzonego ogrodzenia, piłkochwytu oraz urządzenia – tor przeszkód – na placu 

zabaw przy ulicy Gliwickiej w Ujeździe 

Odp. udzielił Piotr Przygoda – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                     

w Ujeździe 

 

Naprawa uszkodzonego ogrodzenia, piłkochwytu oraz urządzenia – tor przeszkód 

zostanie wykonana jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. Na chwilę obecną ciągłe 

opady deszczu uniemożliwiały wykonywanie prac na zewnątrz. 

 

5) radnego Kamila Głowani z prośbą o: 

- wyczyszczenie poboczy na nowym odcinku drogi europejskiej na strefie 

Odp. udzieliła Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza 

 

Śmieci z drogi gminnej ul. Europejskiej w SAG zostaną posprzątane przez ZGKiM                  

w Ujeździe. 

 

6) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z prośbą o: 

- uprzątnięcie / wywiezienie wraku samochodu marki Daewoo stojącego od dłuższego czasu 

przy drodze gminnej w Olszowej 

Odp. udzieliła Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza 

 

Po ustaleniu danych właściciela wraku samochodu marki Daewoo Matiz stojącego przy 

drodze gminnej w Olszowej zostało wystosowane pismo o jego pilne usunięcie. 

 

- usunięcie konaru drzewa znajdującego się przy drodze powiatowej między Starym Ujazdem 

a Zimną Wódką na wysokości leśniczówki. 
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Odp. udzieliła Ewelina Wientzek – Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami                              

i Ochrony Środowiska 

 

Informuję, że telefonicznie poinformowano Wydział Dróg Powiatowych w Starostwie 

Powiatowym w Strzelcach Opolskich o istniejącym zagrożeniu spowodowanym przez konar 

drzewa, który jest złamany i niebezpiecznie zwisa. 

Wydział Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich w ciągu trzech 

dni od zgłoszenia usunął zagrożenie spowodowane zwisającym konarem drzewa rosnącego na 

wysokości leśniczówki pomiędzy Starym Ujazdem a Zimną Wódką. 

 

- aby podjąć działania i skierowanie wniosków o załatanie dziur w drogach powiatowych 

znajdujących się na terenie naszej gminy. 

Odp. udzieliła Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza 

 

Wniosek o przegląd dróg powiatowych i remont wszystkich ubytków został zgłoszony 

pismem nr GT.7226.20.2021 z dnia 26.03.2021 r. do zarządcy dróg powiatowych – Zarząd 

Powiatu Strzeleckiego ul. Jordanowska 2, 47 -100 Strzelce Opolskie. 

 

- dokonanie przeglądu drzew i roślin znajdujących się w Parku Miejskim w Ujeździe. 

Odp. udzieliła Ewelina Wientzek – Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami                             

i Ochrony Środowiska 

 

Informuję, że Gmina Ujazd sukcesywnie występuje do Starostwa Powiatowego                            

w Strzelcach Opolskich z wnioskami o wydanie decyzji na wycinkę drzew z terenu Parku 

Miejskiego w Ujeździe, które są suche lub zagrażają bezpieczeństwu. W roku obecnym gdy 

wegetacja roślin ruszy i drzewa pokryją się liśćmi również zostanie przeprowadzony przegląd 

drzewostanu w parku tak aby powoli wymienić drzewostan na nowy. 

 

- uporządkowanie oraz usunięcie chwastów i innych dziko rosnących roślin w lasku 

zlokalizowanym przy placu zabaw w Sieroniowicach. 

Odp. udzieliła Ewelina Wientzek – Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami                           

i Ochrony Środowiska 

 

Informuję, że w miesiącu kwietniu br. Pracownicy referatu Gospodarki 

Nieruchomościami i Ochrony Środowiska przeprowadzą wizję w terenie celem ustalenia liczby 

drzew do wycinki oraz zakresu uporządkowania terenu przyległego do placu zabaw                                   

w Sieroniowicach. 

 

Burmistrz Ujazdu 

(-) Hubert Ibrom 

 

 

 


