
     Protokół  Nr X/07 
 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 21 czerwca 2007 roku  w sali 
widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.  
Sesja miała charakter uroczysty i składała się  z dwóch części. Część pierwsza robocza trwała 
od godziny 1100 – 1200. O 1200 odbyło się uroczyste spotkanie z absolwentami szkół 
gminnych i ich wychowawcami.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Jan KałuŜny. Przewodniczący obrad 
powitał zgromadzonych gości oraz Radnych. W Sesji oprócz Radnych Rady Miejskiej brali 
udział : Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Pani Helena Strycharz, Sekretarz 
Gminy Pan Roman Więcek, Dyrektor ZGKiM Pan Piotr Przygoda, Dyrektor MGODK Pani 
GraŜyna Kocenda, Dyrektor GZO Pani Michalina Ciapa. Na część uroczystą przybyli 
kandydaci do wyróŜnienia absolwentów z szkół gminnych oraz ich wychowawcy, zgodnie z 
załączonymi listami obecności.  
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy 
stan 15 Radnych w sesji brało udział 15, co stanowi 100% quorum. Następnie został 
przedstawiony porządek obrad. Radna Magdalena Bartodziej z uwagi na  uroczysty charakter 
Sesji zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku  obrad punktów dot. przedstawienia 
informacji o kosztach  utrzymania obiektów gminnych, przyjęcia protokołu Komisji 
Rewizyjnej, interpelacje i  wolne wnioski. Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie  do 
porządku obrad projektów uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  
Nr VIII/49/207 z dnia 26.04. 2006 roku w  sprawie  przystąpienia do zmiany Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie 
autostrady A-4 po jej północnej stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 ( E-44) po jej 
zachodniej stronie, w gminie Ujazd z uwagi na pomyłkowy zapis w dacie podjęcia uchwały 
gdzie wpisano  rok 2006, a powinno być 2007 oraz uchwały  w sprawie  wykonania obelisku 
na placu obok kościoła w Jaryszowie na wniosek Koła TSKN, na co potrzebna jest uchwała 
rady gminy. Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Porządek po sesji przedstawiał się następująco: 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym. 
4.  Informacja o pracy Burmistrza. 
5.  Podjęcie uchwał w sprawie: 
a)  wprowadzenia zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2007 rok, 
b)  powołania doraźnej Komisji do nadania tytułu  „ZasłuŜony dla Gminy Ujazd”, 
c) zmiany uchwały Nr VIII/49/2007 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie  

przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszarów stref aktywności gospodarczej w rejonie autostrady A-4 po jej północnej 
stronie i w rejonie drogi krajowej nr 88 ( E-44) po jej zachodniej stronie , w gminie 
Ujazd. 

d) wykonania obelisku na placu obok kościoła w Jaryszowie. 
   6. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej. 
 

Uroczysta część sesji z udziałem absolwentów szkół gminnych. 
 
7. Powitanie gości. 



8. Wręczenie nominacji na stanowisko Dyrektora PSP Ujazd, SP Jaryszów i PSP 
Olszowa. 
9. Przyjęcie  protokołu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych. 
10. Wręczenie nagród. 
11.  Wolna dyskusja. 
12. Zakończenie Sesji. 

 
 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 
sesyjnym. 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie 
między sesyjnym. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Następnie Burmistrz przedstawił informację z prac pomiędzy sesjami za okres od 31 maja 
2006r. do 21 czerwca 2007r.  
Do przedstawionych informacji Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie : 
 
Wprowadzenia zmian w budŜecie 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani  Helena Strycharz. 
Przewodnicząca komisji budŜetowej odczytała pozytywną opinię dotyczącą przedłoŜonego 
projektu uchwały. Radna Ewa Marek  zgłosiła wniosek  o zwiększenie kwoty dotacji na 
remont kościoła w Olszowej, zgodnie z wnioskiem  Mieszkańców Olszowej, który został 
złoŜony w Urzędzie Miejskim.  
Do wniosku ustosunkował się Burmistrz. Parafia Klucz złoŜyła wniosek o dofinansowanie 
remontu kościoła , zgodnie z wnioskiem została przyznana kwota 25.000 zł., tj kwota którą 
otrzymywały inne kościoły i kwota o którą wnioskował ksiądz, gdyŜ na ta kwotę moŜe 
wykazać się rachunkami. Parafia uzyskała pozwolenie na budowę na określoną wartość i na 
dzień dzisiejszy nie ma moŜliwości  zwiększenia zakresu  robót. Jak podał Burmistrz, gdy 
zostanie rozszerzony zakres remontu kościoła Parafia moŜe złoŜyć kolejny wniosek o 
udzielenie dotacji. Dotacja musi być udzielona zgodnie z procedurą, która opisana jest w 
uchwale rady i zgodnie z nią rozliczona. Następnie Burmistrz ustosunkował się do  
wspomnianego wniosku mieszańców Olszowej, jak podał nie wszystkie uwagi w nim zawarte 
są zgodne z prawdą, argumenty w nim zawarte są bolesne. Gmina obecnie dopłaca jeszcze do 
SAG, 20 % tzw. renty planistycznej, nie jest to  najwyŜsza kwota , która ponoszą właściciele 
nieruchomości. Wszystkie pieniądze są inwestowane w Olszowej w SAG, Olszowa  jest jedna 
z ładniejszych wsi i nie jest zapomniana. Nadmienił równieŜ, Ŝe nie kaŜdy rolnik ma szansę 
odsprzedania  ziemi po tak wysokiej cenie. Wszystko to naleŜy wziąć pod uwagę. 
Odnośnie skanalizowania  wsi  to  gmina czyni starania pozyskania środków unijnych  dla wsi 
Olszowa , Klucz i II etap skanalizowania wsi Sieroniowice. 
Radna Ewa przyznała, Ŝe rolnicy sprzedają ziemię, ale sprzedają tylko raz, ponadto wpływają 
juŜ pierwsze podatki z SAG. 
 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 



Za oddano  14 głosów 
Przeciw  0 
Wstrzymujących się  0 
Uchwała nr XLIX / 224/2006 została podjęta jednogłośnie. 
 
 

 
 

 
 
Następnie rozpoczęła się uroczysta część sesji Rady Miejskiej z udziałem zaproszonych 
absolwentów szkół gminnych – kandydatów do wyróŜnienia przez Radę Miejska w Ujeździe 
oraz ich wychowawców. 
Przewodniczący obrad  przywitał zebranych gości. 
Przewodnicząca komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Radna Magdalena Bartodziej   
odczytała protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych opiniujący 
zgłoszonych przez wychowawców kandydatów do wyróŜnienia i przedłoŜyła Radzie 
Miejskiej w celu wyróŜnienia absolwentów. 
Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem opinii Komisji Kultury, Oświaty i Spraw 
Społecznych. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za oddano  13 głosów 
Przeciw  0 
Wstrzymujących się  1 głos 
Większością głosów radni przyjęli protokół komisji, który stał się oficjalnym dokumentem 
Rady Miejskiej do dokonania wyróŜnienia. 
 
Zgodnie z protokołem komisji wyróŜnieni zostali: 
Absolwenci klas VI szkół podstawowych : 

- Dominika Socha – kl. VI a   PSP Ujazd 
- Karolina Klyta – kl. VI b      PSP Ujazd 
- Ilona Sładek -                        PSP Jaryszów 
- Agnieszka Foltys                  PSP Olszowa 

Absolwenci klas III Publicznego Gimnazjum  
- Ewelina Gittmann - kl. III a 
- Kamila Palarz       - kl.  III b 
- Anna Szyguła       - kl.  III c 
- Maria Krupa         - kl.  III d 

Do nagrody specjalnej Komisja, z uwagi na uzyskaną bardzo niską średnią przez 
absolwentów Publicznego Gimnazjum, wzięła pod uwagę jedynie absolwentów szkół 
podstawowych. 
Do nagrody specjalnej wytypowano  Agnieszkę Foltys, która osiągnęła najwyŜszą średnią – 
5,3 a z egzaminów końcowych uzyskała 39 punktów (na 40 moŜliwych). Jest finalistką 
olimpiad i konkursów na szczeblu szkolnym i gminnym, zdobyła I miejsce w biegach 
przełajowych oraz na dystansie 600 m na szczeblu powiatowym, w finale wojewódzkim 
zdobyła VII miejsce. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz oraz Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i 
Spraw Społecznych  wręczyli nagrody wyróŜnionym absolwentom w postaci listów 



gratulacyjnych i upominków ksiąŜkowych oraz dziękowali wychowawcom klas VI Szkół 
Podstawowych oraz klas III Gimnazjum wręczając bukiety kwiatów. 
Przy wspólnym poczęstunku  Przewodniczący Rady skierował do uczniów, wychowawców 
radnych kilka słów reflekcji. Pogratulował uczniom osiągniętych wyników, podziękował za 
trud włoŜony w naukę. Podziękował równieŜ  nauczycielom i wychowawcom. Do gratulacji 
dołączyła się oraz udanych wakacji Ŝyczyła Dyrektor GZO Michalina Ciapa. Na koniec 
Przewodnicząca komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych jeszcze raz pogratulowała 
absolwentom PSP i PG dobrych wyników w nauce i Ŝyczyła dobrego wypoczynku w czasie 
wakacji.   
Na zakończenie zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcia.  
O godz. 13oo rozpoczęła się cześć robocza sesji. 
 
Przyjęcie protokółu  z  XLVIII Sesji Rady Miejskiej. 
Zgodnie z przyjętym zwyczajem Przewodniczący obrad przekazał radnym protokół z ostatniej 
sesji celem zapoznania się z jego treścią. 
 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 
sesyjnym. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kołodziej przedstawił informację o działaniach 
podjętych w okresie pomiędzy ostatnią i dzisiejszą sesją.  
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Następnie Burmistrz przedstawił informacje z prac pomiędzy Sesjami za okres od 24 maja 
2006r. do 21 czerwca 2006r. Burmistrz dopowiedział o trwających pracach remontowych 
przy kościele w Zimnej Wódce. Stwierdził, iŜ remont jest bardzo potrzebny i ksiądz na pewno 
poprosi o jego sfinansowanie Radę Miejską.  
Do przedstawionych informacji Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag. 
 
Przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 
  
Opinię komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki odczytała Przewodnicząca Komisji Ilona 
Ibrom. Uwag do opinii komisji nie zgłoszono. 
Przyjęcie informacji poddano głosowaniu. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw  0 
Wstrzymujących się  0 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie : 
 
Wprowadzenia zmian w budŜecie 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani  Helena Strycharz. 
Przewodnicząca komisji budŜetowej odczytała pozytywną opinię dotyczącą przedłoŜonego 
projektu uchwały. W opinii tej uwzględniono wniosek Burmistrza o zwiększenie środków w 
wysokości 15.000,0 zł na zadanie : „remont łazienek i sanitariatów w SP Olszowa”. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw  0 



Wstrzymujących się  0 
Uchwała nr XLIX / 224/2006 została podjęta jednogłośnie. 
 
Podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Ujeździe 
Projekt uchwały omówił Burmistrz. Przewodnicząca Komisji BudŜetu, Finansów i 
Gospodarki odczytała pozytywną opinię przedłoŜonego projektu uchwały.  
Następnie odbyła się dyskusja. Radna Wróbel stwierdziła, iŜ Balcarzowice zostały 
pozbawione mandatu. Burmistrz wyjaśnił, iŜ wieś Sieroniowice uzyskała prawo do drugiego 
mandatu. Został on odebrany Balcarzowicom. W związku z tym, iŜ obydwie wsie wchodzą w 
skład jednego obwodu wyborczego, konieczne jest aby oba sołectwa połączyć w jeden 
dwumandatowy okręg wyborczy. W tej sytuacji Balcarzowice nie będą pozbawione 
moŜliwości wyboru kandydata na radnego. Wyjaśniono równieŜ róŜnicę pomiędzy obwodem 
a okręgiem wyborczym. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw  0 
Wstrzymujących się  0 
Uchwała nr XLIX / 225/2006 została podjęta jednogłośnie. 
 
Podziału gminy na obwody 
Projekt uchwały omówił Burmistrz. Zwrócono uwagę na utworzenie nowego lokalu 
wyborczego w Niezdrowicach w budynku po byłej Szkole Podstawowej, która obecnie jest 
przebudowywana. Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ w utworzonym obwodzie poprawi się 
frekfencja mieszkańców Niezdrowic w wyborach. Ponadto firma odbudowywująca budynek 
spręŜy się i ukończy roboty budowlane przed wyborami. 
Przewodnicząca Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki odczytała pozytywną opinię 
przedłoŜonego projektu uchwały. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw  0 
Wstrzymujących się  0 
Uchwała nr XLIX / 226/2006 została podjęta jednogłośnie. 
 
WyraŜenia woli przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Ujeździe w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
Projekt uchwały omówił Burmistrz, a informacje uzupełnił Dyrektor ZGKiM w Ujeździe 
Piotr Przygoda. Burmistrz zaproponował, aby zmienić tytuł uchwały, gdyŜ brzmienie 
„WyraŜenia woli przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Ujeździe w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” sugeruje, iŜ ZGKiM 
zostanie przekształcone w spółkę z o.o. natomiast są jeszcze inne formy przekształceń. 
Dopiero po przeprowadzonej analizie działalności zostanie wybrana najwłaściwsza forma 
przekształcenia. 
Dlatego wnioskuje się o nazwanie uchwały w sprawie : „WyraŜenia woli przekształcenia 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe w inna formę organizacyjną”. 
Przewodnicząca Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Ilona Ibrom odczytała pozytywną 
opinię projektu uchwały z wnioskiem o wprowadzenie w § 2 pkt.c wyrazu „niezbędnych”. 



Pozytywną opinię do projektu uchwały odczytał przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Norbert Jarosz z wnioskiem o dodanie w treści 
uchwały w § 3  pkt.2 o brzmieniu : 
„Po wykonaniu czynności jak w § 2 wyniki analiz zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w 
postaci co najmniej trzech alternatywnych rozwiązań”. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały z wniesionymi poprawkami  i poddał  go pod 
głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw  0 
Wstrzymujących się  0 
Uchwała nr XLIX / 227/2006 została podjęta jednogłośnie. 
 
Nadania nazw ulicom 
 
Projekt uchwały omówił Burmistrz, który stwierdził , Ŝe w związku z nabyciem przez 
inwestorów zagranicznych terenów połoŜonych w SAG Olszowa niezbędne jest nadanie nazw 
ulic. Po konsultacjach z mieszkańcami wsi Olszowa oraz inwestorami : HABA-BETON oraz 
Mondiale Poland proponuje się nazwy ulic : Europejska, Irlandzka, Niemiecka i Angielska.  
Radny Jan Kołodziej zgłosił wniosek o zmianę nazwy ulicy „Niemiecka” na „Bawarska”. 
Przewodniczący Piotr Kołodziej przypomniał, iŜ zmiana nazwy ulicy wiąŜe się z uzyskaniem 
nowych opinii zainteresowanych, w związku nie moŜna będzie jej uchwalić. 
Następnie odbyło się głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego Jana Kołodzieja.  
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za oddano  1 głos 
Przeciw  9 
Wstrzymujących się  4 
Większością głosów wniosek o zmianę nazwy ulicy „Niemiecka” na „Bawarska” został 
odrzucony. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom  i poddał  go pod 
głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za oddano  13 głosów 
Przeciw  1 
Wstrzymujących się  0 
Uchwała nr XLIX / 228/2006 została podjęta większością głosów. 
 
Wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej nr XXXIX/213/2001 w sprawie 
uchwalenia regulaminu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Ujazd i 
ZasłuŜony dla Gminy Ujazd. 
Przewodniczący Komisji Doraźnej odczytał opinię  w sprawie wprowadzenia zmian w 
uchwale Rady Miejskiej nr XXXIX/213/2001 w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania 
tytułu Honorowy Obywatel Gminy Ujazd i ZasłuŜony dla Gminy Ujazd. 
Wyjaśnił, iŜ Komisja Doraźna biorąc pod uwagę spływające do Rady wnioski o nadanie 
tytułu bądź to Honorowego Obywatele Gminy Ujazd, bądź ZasłuŜonego dla Gminy Ujazd  
proponuje wprowadzenie zmian w regulaminie  nadawania w/w tytułu  w zakresie 
powoływania komisji do opiniowania zgłaszanych kandydatur. 
Komisja proponuje by podpunkt 1 punktu I otrzymał brzmienie: 



1. Rada Miejska w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego powołuje zgodnie z 
obowiązującymi przepisami doraźną komisję 6 osobową, jednocześnie wskazując osobę do 
pełnienia funkcji przewodniczącego komisji. 
Zapis taki ureguluje nie zgodny z prawem zapis, w którym jest mowa o tym, Ŝe w skład 
komisji wchodzi Burmistrz. Jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o 
samorządzie gminnym. Podanie do składu osobowego jedynie ogólnej liczby członków 
komisji nie ograniczy pracy w takiej komisji innym członkom Rady Miejskiej. 
Wskazanie zaś przez Radę przewodniczącego komisji równieŜ ułatwi pracę, a szczególnie 
zwołanie jej pierwszego posiedzenia. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady 
Miejskiej nr XXXIX/213/2001 w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu 
Honorowy Obywatel Gminy Ujazd i ZasłuŜony dla Gminy Ujazd i poddał  go pod 
głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw  0 
Wstrzymujących się  0 
Uchwała nr XLIX / 229/2006 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przyjęcie protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli nr 22/2006 
Protokół z kontroli komisji rewizyjnej nr 22/2006 z kontroli problemowej dochodów z 
budŜetu gminy z tytułu renty planistycznej oraz ich rozdysponowanie odczytała 
przewodnicząca komisji ElŜbieta Kubicka. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych. 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw  0 
Wstrzymujących się  0 
Radni jednogłośnie przyjęli treść protokołu. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Komisja BudŜetu, Finansów i Gospodarki wniskowała o wyjaśnienie róŜnicy w nakładanych 
przez policję mandatach, pomiędzy Gminą Leśnica a Gminą Ujazd  za wypuszczanie psów 
bez opieki i bez kagańca . 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego wnioskowała o :  
- zabezpieczenie dachu posesji Państwa Swoboda przy ul. Sławięcickiej w Ujeździe przed 
spadającymi dachówkami. 
- przesłanie Sołtysom i członkom Rad Sołeckich Regulaminu utrzymania Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego porządku i czystości na terenie gminy Ujazd z 
informacją do mieszkańców o moŜliwościach zapoznania się z jego treścią u Sołtysów, bądź 
na stronie internetowej Gminy. 
Komisja BudŜetu, Finansów i Gospodarki dokonała analizy zatrudnienia ludności na terenie 
Gminy Ujazd za 2005 rok.. Informacje dotyczyły między innymi liczby  zarejestrowanych w 
PUP bezrobotnych , rolników opłacających składki KRUS, podmiotów gospodarczych, 
zatrudnienia w sferze budŜetowej na terenie gminy, zatrudnienia w SAG, jak równieŜ ogólnej 
liczby mieszkańców w tzw. wieku produkcyjnym. 
Po zapoznaniu się z materiałami zgłoszono propozycję sukcesywnego obserwowania zmian 
zachodzących w strukturze zatrudnienia na terenie naszej gminy oraz wniosek o uzupełnienie 
informacji o zatrudnieniu w sferze budŜetowej o kolumnę z tytułem w tym liczba 
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy. 
 



Interpelacje i wolne wnioski. 
Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji odczytał przewodniczący obrad. 
Odbyła się dyskusja na temat udostępnienia komputerów w godzinach popołudniowych. 
Dyrektor GZO poinformowała, iŜ jest to moŜliwe, ale na ten cel potrzebne są środki w 
wysokości ok. 3,5 tys. zł.  dla osób opiekujących się w tym czasie pracowniami 
komputerowymi. 
Radna Maria Krupa stwierdziła, iŜ komputery powinny być w wiejskich bibliotekach i wtedy 
zapewniona jest opieka nad korzystającymi z komputerów. 
W przeprowadzonej dyskusji radni jednomyślnie stwierdzili, iŜ dojazd na popołudniowe 
zajęcia komputerowe powinni dzieciom zapewnić rodzice. 
Radni zgłosili nowe interpelacje : 

1.  Radna  Maria Krupa zgłosiła wniosek o zamontowanie oświetlenia ulicznego na 
drodze – ul. Ujazdowskiej w Jaryszowie obok posesji państwa Danch i Broncel. 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał o wykonaniu tablicy informacyjnej 
zawieszonej na ruinach zamku, na którą środki są zapewnione są w budŜecie gminy 
i  jej wywieszeniu przed „Dniami Ujazdu” 

3. Radny Rudolf Zielonka zapytał, czy jest przewidziana w KsięŜym Lesie wymiana 
wiaty przystankowej? 

Wracając do porządku obrad   rada  przyjęła protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w 
Ujeździe. 
 
Sprawy róŜne. 
Zapoznano się ze stanowiskiem Burmistrza dotyczącym propozycji Związku Gmin Śląska 
Opolskiego w sprawie podziału Środków z ROPOWO na lata 2007-2013 stanowiącym 
załącznik do protokółu. 
Przedstawiono informację Związku Gmin Śląska Opolskiego dot. uchwał Rad Gmin 
wyraŜających poparcie dla stanowisk Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin 
Opolszczyzny. 
Przedstawiono pismo ze Stowarzyszenia Szkoły Liderów – zaproszenie dla osób w wieku 20-
35 lat zaangaŜowanych w działalność społeczną lub polityczną  do ośrodka szkoleniowego 
Caritas w dniach 28 sierpnia – 9 września 2006r. 
Poinformowano o osiągnięciach MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych w Wojewódzkich 
Zawodach Sportowo – PoŜarniczych , które odbyły się w Strzelcach Op. 10.06.2006r. 
DruŜyna MDP dziewcząt zajęła II miejsce , natomiast druŜyna MDP chłopców zajęła I 
miejsce. Tym samym druŜyna chłopców wywalczyła prawo startu w mistrzostwach Polski, 
które odbędą się 29.09.- 01.10.2006r. w Słubicach (Zielona Góra). 
Na koniec radne z Balcarzowic, Zimnej Wódki i Nogowczyc podziękowały za nowe 
oznakowania ulic i dróg w ich miejscowościach. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek posiedzenia przewodniczący zakończył XLIX Sesję Rady Miejskiej 
w Ujeździe. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
        Przewodniczący obrad 
          Piotr Kołodziej 
 
Protokołowała  M.Kalla 


