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Klaudiusz Zawada
Radny Gminy Hażlach
Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 30-01-2019 r. informuję , że zgodnie
z pismem nr GK. 7234.1.24.2018 z dnia 26-06-2018r. wnioskowane prace związane
z zabezpieczeniem wody zlewającej się z ul. Słonecznej , zostały wpisane do planu bieżących
. prac utrzymaniowych. Problemy kadrowe (brak operatora koparko-ładowarki) sprawiły, iż
w okresie od 9 maja do 10 lipca maszyna nie mogła być wykorzystywana. Długoterminowe
nieobecności pracowników (16-05-2018 do 20-06-2018 oraz 17-01-20 18 do 06-06-2018,
a także 09-05-2018 do 30-07-2018r.) nasilały powstałe trudności w zakresie utrzymania dróg
gminnych.
Zarówno remont ul. Katowickiej w Cieszynie jak i remont ul. Głównej oraz
Cieszyńskiej w Zamarskach doprowadziły do wzmożonego ruchu drogowego ul. Ogrodową.
Szerokość jezdni sprawia, że rozstawienie koparko-ładowarki celem czyszczenia rowu
wymagałoby zamknięcia drogi, co w tych warunkach było nie do przyjęcia. W tym czasie,
osoby skierowane do wykonywania nieodpłatnych prac społecznych udrożniły i wyczyściły
ręcznie rów przy ul. Zielonej.
Na opóźnienia w realizacji prac drogowych duży wpływ miała nawałnica jaka przeszła
na terenie naszej gminy 03-06-2018 r. Nawalny deszcz sprawił, że uszkodzone drogi
wymagały szybkiej naprawy celem przywrócenia ich przejezdności. Na 17 stwierdzonych
uszkodzeń 11 zostało naprawionych przez służby gminne.
Pragnę dodać , że brygada pracowników Urzędu Gminy realizuje prace związane nie
tylko z utrzymaniem dróg, w zakres których wchodzą naprawy dróg o nawierzchni żwirowej ,
koszenie poboczy, doraźne wypełnianie ubytków nawierzchni masą asfaltową, wycinka
zakrzewień, wycinka drzew, naprawa przepustów, czyszczenie rowów, wprowadzanie
i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, zimowe utrzymanie dróg . Do zadań
przedmiotowej brygady należy również bieżąca eksploatacja i drobne naprawy sieci
kanalizacyjnej , oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz realizacj a umów związanych
z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, których jest ponad 400 . Pracownicy wykonują
remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, Oczyszczalni Ścieków oraz lokali
socjalnych. Brygada w okresie letnim często ' angażowana jest w transport stołów, ławek,
barierek zabezpieczających, namiotów, scen służących do obsługi imprez realizowanych na
terenie gminy. Często realizuje też prace na rzecz GOK , szkół , przedszkoli czy stowarzyszeń
działających w gminie.
Wielość realizowanych zadań oraz okoliczności opisane wyżej sprawiły, ze zadanie
opisane w Pana interpelacj i nie zostało wykonane. Przedmiotowe prace zostaną zlecone
firmie zewnętrznej wiosną br. po uzgodnieniu ich zakresu z inspektorem nadzoru ds. dróg .
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