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Protokół Nr II/2010

z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 13 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, która trwała od godz. 1500 do godziny 1700.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs. Brali w niej udział
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena
Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Dyrektor
MGODK GraŜyna Kocenda, Dyrektor GZO Michalina Ciapa, Kierownik referatu UrzęduKarolina Gorzelnik.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na
ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 15, co stanowi 100% składu Rady.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad. Burmistrz Ujazdu Tadeusz
Kauch zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad - podjęcie
uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie. Swój wniosek uzasadnił koniecznością podjęcia tej uchwały w jak
najszybszym terminie, aŜeby organizacje pozarządowe, które zostaną wybrane w drodze
konkursu ofert, mogły juŜ od początku stycznia podejmować swoje działania publiczne.
Przewodniczący obrad poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie radnych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, zatem porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5.
6.
7.
8.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Ślubowanie Burmistrza.
Podjęcie uchwał w sprawie :
wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
wyboru składu osobowego Komisji BudŜetowej, Finansów i Gospodarki,
wyboru składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych,
wyboru składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego,
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu
rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie
Interpelacje i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
Sprawy róŜne.
Zakończenie obrad.

Ślubowanie Burmistrza
Zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez
Burmistrza następuje z chwilą złoŜenia ślubowania wobec Rady Miejskiej.
Wszyscy zebrani powstali, a Tadeusz Kauch złoŜył ślubowanie wypowiadając rotę o
następującej treści:
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„ Obejmując Urząd Burmistrza Ujazdu,
uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy Ujazd”.
kończąc zdaniem „Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Po złoŜeniu ślubowania przez Burmistrza Ujazdu, Przewodniczący Rady Miejskiej –
Rajmund Suhs złoŜył serdeczne gratulacje Tadeuszowi Kauch, który na kolejną kadencję
objął mandat Burmistrza Ujazdu.
Podjęcie uchwał w sprawie:
wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący obrad zwrócił się do wybranej na poprzedniej Sesji Przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej- Marii Krupa o propozycje kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej
Maria Krupa do składu Komisji zaproponowała:
1.
2.
3.
4.

Radną Marię Borek
Radną Irenę Kois
Radnego Romana Kalisza
Radnego Dawida Kubickiego

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się 0
Uchwała Nr II/7/2010 została podjęta jednogłośnie.
.
Wyboru składu osobowego Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki.
Propozycje składu Komisji BudŜetu przedstawił Przewodniczący Komisji Tomasz Cichoń
W skład komisji zostały zaproponowane następujące kandydatury:
1. Maria Borek
2. Józef Duk
3. Sebastian Golec
4. Norbert Jarosz
5. Irena Kois
6. Maria Krupa
7. Dawid Kubicki
8. Magdalena Ogaza
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się 0
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Uchwała Nr II/8/2010 została podjęta jednogłośnie.
Wyboru składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.
Propozycje składu osobowego Komisji Kultury przedstawiła Przewodnicząca Komisji Agata
Trusz.
W skład komisji zaproponowano następujące osoby:
1. Tomasz Cichoń
2. Waldemar Fogel
3. Sebastian Golec
4. Andrzej Grabiec
5. Magdalena Ogaza
6. Dawid Rust
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się 0
Uchwała Nr II/9/2010 została podjęta jednogłośnie.

Wyboru składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs zwrócił się do przewodniczącego Komisji RolnictwaNorberta Jarosza o przedstawienie propozycji składu osobowego Komisji przypominając o
zasadzie, aby kaŜdy radny był członkiem dwóch Komisji Stałych.
Norbert Jarosz zaproponował następujące kandydatury na członków Komisji:
1. Józef Duk
2. Waldemar Fogel
3. Andrzej Grabiec
4. Roman Kalisz
5. Dawid Rust
6. Agata Trusz
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie .
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się 0
Uchwała Nr II/10/2010 została podjęta jednogłośnie.
Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu.
Przewodniczący obrad - Rajmund Suhs przedstawił radnym projekt uchwały. Zgodnie z
ustawą o samorządzie gminnym ustalenie wynagrodzenia nowo zaprzysięŜonego Burmistrza
naleŜy do zadań własnych Rady.
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Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów wynagrodzenie Burmistrza składa się z :
a. płacy zasadniczej
b. dodatku za wysługę lat
c. dodatku funkcyjnego
Rada przyznaje równieŜ Burmistrzowi dodatek specjalny w wysokości do 40 % łącznie
wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego.
Przewodniczący obrad podał maksymalne wartości wszystkich składników wynagrodzenia,
oraz wartości aktualnie naliczane.
Burmistrz Tadeusz Kauch poprosił o głos - chociaŜ najtrudniej wypowiadać się na temat
własnego wynagrodzenia - zwrócił się do Rady o pozostawienie wysokości swego
wynagrodzenia na niezmienionym poziomie, pomimo faktu, Ŝe nie ma zastępcy.
Radny Sebastian Golec docenił stanowisko Burmistrza – gdyŜ w okresie kryzysu nie naleŜy
zwiększać wynagrodzenia kierownictwa i poparł wniosek Burmistrza o nie podwyŜszanie
jego pensji.
Takie samo stanowisko wyraził radny Józef Duk.
Natomiast radna Magdalena Ogaza zgłosiła wniosek o przyznanie 10 % podwyŜki uposaŜenia
właśnie ze względu na brak zastępcy Burmistrza.
Radna Maria Krupa wyraziła zdanie, Ŝe Rada powinna przychylić się do woli Burmistrza o
pozostawienie wynagrodzenia na niezmienionym poziomie.
Przewodniczący Rady poparł stanowisko przedmówczyni w tej sprawie dodając, Ŝe zaczyna
się kadencja nowej Rady, tak jak nowa kadencja Burmistrza i dobrze byłoby zostawić Radzie
trochę czasu na ocenę pracy i działań Burmistrza, zatem na podwyŜki będzie czas w
kolejnych latach kadencji. Poza tym w projekcie budŜetu nie przewiduje się podwyŜek dla
pracowników Urzędu, co takŜe przemawia za pozostawieniem płacy Burmistrza na obecnym
poziomie.
Więcej uwag ani wniosków nie zgłoszono, zatem przewodniczący obrad poddał pod
głosowanie wniosek Magdaleny Ogaza, jako najdalej idący, o 10 % podwyŜki wynagrodzenia
dla Burmistrza Ujazdu.
Za oddano
1 głos
Przeciw
9 głosów
Wstrzymujących się 5 głosów
Wniosek został więc odrzucony większością głosów
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały zakładający wysokość wynagrodzenia
Burmistrza na dotychczasowych warunkach i poddał go pod głosowanie .
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się 1 głos
Uchwała Nr II/11/2010 została podjęta większością głosów.
Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
Projekt uchwały został omówiony ogólnie przez Burmistrza Ujazdu i bardziej szczegółowo
przez Sekretarza Gminy - Romana Więcek. Wymóg uchwalenia Programu wynika z art. 5a
ust. 1 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
Program składa się z 11 obligatoryjnych punktów omawiających m.in. cel programu,
wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, sposób oceny jego
realizacji, zasady, formy i zakres współpracy.
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Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań
publicznych, m.in. tych realizowanych w programach z poprzednich lat: działalności
opiekuńczo-medycznej i rehabilitacyjnej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Podjęcie tej uchwały jest podstawą do ogłoszenia konkursu na wykonanie tych zadań.
Organizacje pozarządowe korzystają z dotacji Gminy jako częściowego dofinansowania,
pozostałe koszty pokrywają ze swoich środków.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Rajmund Suhs zapytał Sekretarza Gminy o organizacje
pozarządowe, które do tej pory korzystały z dotacji Gminy.
W odpowiedzi Roman Więcek wymienił: Caritas Diecezji Opolskiej, LZS i Ochotnicze StraŜe
PoŜarne.
Więcej uwag nie zgłoszono, zatem przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał
pod głosowanie .
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się 0
Uchwała Nr II/12/2010 została podjęta jednogłośnie.
Interpelacje i wolne wnioski.
Radna Maria Krupa zadała pytanie Burmistrzowi Tadeuszowi Kauchowi o przygotowanie i
finansowanie „akcji-zima”- czy przeznaczone na nią środki finansowe są wystarczające
wobec tak duŜych tegorocznych opadów śniegu.
Burmistrz przyznał, Ŝe dotychczasowe wydatki znacznie przekroczyły planowane, ale są
pewne rezerwy i ma nadzieję, Ŝe jednak Gmina poradzi sobie z odśnieŜaniem gminnych dróg.
Znacznie gorsza jest sytuacja na drogach powiatowych, jak zresztą co roku.
Radna Maria Krupa wskazała na odcinek drogi powiatowej: Jaryszów – Zimna Wódka,
całkowicie nieprzejezdny z powodu zalegającego lodu i śniegu- w wyniku braku właściwego
odprowadzenia wody. Kiedyś wzdłuŜ dróg budowane były rowy - czyszczone
systematycznie, co nie dopuszczało do takich problemów, jakie mamy dzisiaj.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z I sesji Rady Miejskiej w Ujeździe.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący obrad odczytał rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie
stwierdzenia niewaŜności dwóch uchwał Rady Miejskiej w Ujeździe
- LIV/294/2010 z dn. 28 X 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- LIV/298/2010 z dn. 28 X 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi
Działalności Kulturalnej w Ujeździe
Dyrektor MGODK w Ujeździe GraŜyna Kocenda wyjaśniła radnym, Ŝe problemem
zakwestionowanym w Statucie Ośrodka jest połączenie w jednej jednostce ośrodka kultury i
biblioteki, co kiedyś w małych gminach było praktykowane, a teraz funkcjonuje nakaz
prowadzenia bibliotek w postaci odrębnych instytucji kultury.
Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych nie jesteśmy w stanie wyodrębnić biblioteki
jako osobnej jednostki, a poniewaŜ w takiej sytuacji znajduje się wiele małych ośrodków
kultury liczymy na korzystniejsze dla nas rozwiązania prawne w najbliŜszej przyszłości.
Tymczasem obowiązywać będzie Statut poprzedni.
Głos takŜe zabrał Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda dodając do odczytanej decyzji Wojewody
Opolskiego wyjaśnienie, Ŝe z powodu braku istnych elementów w taryfach za zbiorowe
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zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków został sporządzony i przedstawiony
Burmistrzowi Ujazdu nowy wniosek uzupełniony o brakujące punkty. Termin obowiązywania
nowych stawek przesunie się do dnia 15 lutego 2011 r.
W sprawach róŜnych zabrał głos radny Józef Duk pytając o powód nie zwołania w tym roku
uroczystej sesji przed BoŜym Narodzeniem.
Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, ze względów ekonomicznych, a takŜe z powodu
natłoku pracy nowo wybranej Rady, która w mijającym roku ma bardzo mało czasu na
opracowanie np. projektu budŜetu na rok przyszły, zrezygnowano z uroczystej Sesji, która
wymaga specjalnych przygotowań. MoŜna powrócić do tej tradycji w roku następnym, a
nawet przełoŜyć termin takiej sesji- w wydaniu noworocznym- na styczeń.
Przewodniczący obrad przypomniał o terminie oddania oświadczeń majątkowych oraz o
planowanym szkoleniu dla radnych dnia 17 grudnia w Opolu.
Burmistrz przedstawił radnym propozycję, aby przygotować się do uchwalenia budŜetu
Gminy na 2011 rok w połowie stycznia przyszłego roku- ustalając odpowiednio pracę
Komisji Stałych Rady.
Na zakończenie radni złoŜyli nowo zaprzysięŜonemu Burmistrzowi serdeczne gratulacje i
Ŝyczenia dobrej i owocnej współpracy przez kolejne 4 lata.

Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad wyczerpawszy porządek zakończył II Sesje Rady Miejskiej w
Ujeździe.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

