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Ujazd 2022-06-20 

 

OG.0003.25.2022 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Ujeździe 

 

 
Odpowiedzi na złożone interpelacje  i wnioski Radnych podczas XLVI Sesji Rady Miejskiej                          

w Ujeździe: 

- radnego Grzegorza Olesz (dot. Niezdrowic) z prośbą o: 

1) założenie masą bitumiczną dziur w nawierzchni na ulicy Ogrodowej i Nowej: 

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

i Koordynacji Programów Unijnych. 

Remont dróg gminnych zostanie wykonany po przeprowadzonym przeglądzie nawierzchni 

wszystkich dróg i procedurze wyboru wykonawcy w III kw. 2022r.  

 

2) naprawę kraty deszczowej na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Wiejskiej: 

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

i Koordynacji Programów Unijnych 

Krata deszczowa w ul. Ogrodowej w Niezdrowicach zostanie naprawiona w ramach bieżącego 

utrzymania dróg gminnych. 

 

3) ustawienie znaków „strefy zamieszkałej” na ulicach Lipowej, Polnej, Leśnej, Ogrodowej, co 

pozwoli skutecznie ograniczyć prędkość na drogach gminnych: 

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

i Koordynacji Programów Unijnych 

Ustawienie znaków drogowych „strefa zamieszkania” w Niezdrowicach na ulicach Lipowej, Polnej 

i Leśnej będzie możliwe po zmianie projektu organizacji ruchu i zakupie nowych znaków 

drogowych. 

 

- radnej Barbary Matuszek (dot. Balcarzowic) z prośbą o: 

4) naprawę nawierzchni dróg (ubytki w drodze) na ulicy Leśnej, Dębowej, Zielonej: 

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

i Koordynacji Programów Unijnych 

Remont dróg gminnych zostanie wykonany po przeprowadzonym przeglądzie nawierzchni 

wszystkich dróg i procedurze wyboru wykonawcy w III kw. 2022r.  
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- radnej Małgorzaty Michalskiej (dot. Sieroniowic) z prośbą o: 

5) wykoszenie pobocza przy ulicy Strzeleckiej wzdłuż drogi do ulicy Leśnej oraz pobocza wzdłuż 

drogi Kościelnej: 

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

i Koordynacji Programów Unijnych 

Koszenie poboczy ul. Strzeleckiej i ul. Kościelnej zostało wykonane w ramach podpisanej umowy 

na koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych. 

 

- radnej Sandry Tiszbierek (dot. Jaryszowa) z prośbą o: 

6) wystosowanie odpowiedniego pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie uzyskania 

odpowiedzi ws. Budowy II części chodnika na ul. 1 Maja (na poprzednie pismo brak odpowiedzi): 

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

i Koordynacji Programów Unijnych. 

W dniu 09.06.2022r. wystosowano pismo nr GT.7226.26.2022 do Zarządu Powiatu Strzeleckiego 

w sprawie wskazania terminu realizacji kontynuacji budowy II części chodnika przy drodze 

powiatowej nr  1441 O na ul. 1 Maja w Jaryszowie. 

 

7) załatanie dziur na ul. Zwycięstwa i Spokojnej (drogi gminne). 

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

i Koordynacji Programów Unijnych 

Remont dróg gminnych zostanie wykonany po przeprowadzonym przeglądzie nawierzchni 

wszystkich dróg i procedurze wyboru wykonawcy w III kw. 2022r.  

 

 

 

 

 

Burmistrz Ujazdu 

(-) Hubert Ibrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


