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Ujazd 2022-01-24 

 

OG.0003.20.2022 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Ujeździe 

 
Odpowiedzi na złożone interpelacje Radnych podczas XL Sesji Rady Miejskiej                          

w Ujeździe: 

 

- radnej Teresy Sobota z prośbą o: 

1) przegląd oznakowania dróg z udziałem przedstawiciela Policji: 

Odpowiedzi udzieliła: Maria Kalla Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

 

Przeglądy dróg przeprowadza ich zarządca. Burmistrz jest zarządcą dróg gminnych i takie 

przeglądy na naszych drogach są przeprowadzane w okresie wiosennym. Wtedy zostanie 

przeprowadzony przegląd naszego oznakowania z przedstawicielem Policji i przeanalizowane 

zostaną obowiązujące projekty stałej organizacji ruchu. Po zestawieniu uwag projekty 

organizacji ruchu będą mogły być zmienione oraz zatwierdzone w Starostwie Powiatowym        

w Strzelcach Opolskich.  

 

- radnej Teresy Sobota z prośbą o: 

1) poprawność ustawienie znaku STOP w Balcarzowicach ul. Dębowa - Zielona: 

Odpowiedzi udzieliła: Maria Kalla Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

 

Po dokonanym przeglądzie zostanie przeanalizowana poprawność ustawienia znaku STOP                    

w Balcarzowicach ul. Dębowa – Zielona. 

 

- radnego Pawła Michalskiego z prośbą o: 

1) remont przystanków: 

Odpowiedzi udzieliła: Maria Kalla Inspektor w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych                                     

i Koordynacji Programów Unijnych 

 

Obecnie trwa przegląd wiat przystankowych i zostanie określony zakres do przeprowadzenia 

remontu. Następnie zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą. 

 

- radnej Doroty Stanek z prośbą o: 

1) możliwość dojazdu do szkoły Podstawowej dzieci zamieszkałych na osiedlu Piaski                    

w Ujeździe: 
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Odpowiedzi udzieliła: Małgorzata Kulesa Dyrektor GZO 

 

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe art.39, obowiązkiem Gminy jest zapewnić dzieciom 

dowóz do szkół w przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza: 

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

W przypadku Osiedla Piaski odległość do PSP Ujazd wynosi 2,3 km (z załączeniu wydruk           

z Google Maps). W związku z powyższym Gmina nie ma obowiązku organizowania dowozu 

dzieci z Os.Piaski. Ponadto cena jednego miesięcznego biletu ulgowego dla ucznia w obie 

strony na trasie Os. Piaski-PSP Ujazd wynosi 85 zł (informacja z PKS Strzelce Opolskie). 

 

- radnego Pawła Michalskiego z prośbą o: 

1) to, aby wszystkie sesje i komisje odbywały się o godzinie 8:00 kiedy jest pełna 

dyspozycyjność pracowników gminy: 

Odpowiedzi udzielił: Tomasz Cichoń Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe  

Bezpośrednio po XL sesji przeprowadzono głosowanie wśród wszystkich radnych w tej 

sprawie. Niestety wyżej wymieniona propozycja radnego nie uzyskała większości głosów                         

i została odrzucona. Ponadto rozpatrywane były jeszcze inne terminy godzinowe  między 

innymi godzina 14:00 i 15:00 jednak żaden nie uzyskał poparacia większości radnych.                           

W związku z tym prace rady będą kontynuowane w dotychczasowym trybie godzinowym.  

 

 

 
 

Burmistrz Ujazdu 

(-) Hubert Ibrom 


