Protokół Nr III/2010

z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, która trwała od godz. 1500 do godziny 1730.
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 OPS Danuta Ogaza.
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. Nie zgłoszono do niego
Ŝadnych uwag ani poprawek, zatem 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 2010 rok
b) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2011 rok,
6. Interpelacje i wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
8. Sprawy róŜne.
9. Zakończenie posiedzenia.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący przedstawił informację o pracy Komisji Stałych w okresie od 13 grudnia do
29 grudnia 2010 roku - w omawianym okresie Komisje, powołane na poprzedniej sesji,
odbyły swoje pierwsze posiedzenia.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił pisemną informację o pracy w okresie między
sesjami.
Omówił ogólnie projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję oraz zarządzenia wydane
w omawianym okresie, m.in. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez
organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i upowszechniania
kultury fizycznej.
Informacja o pracy Burmistrza zawierała takŜe wykaz podpisanych w omawianym czasie
umów :
- na zakup i transport tłucznia do Jaryszowa
- na wykonanie kosztorysu dla projektu: „Zagospodarowanie w centrum wsi Olszowa miejsc
do wypoczynku przy międzynarodowej ścieŜce rowerowej nr 16”
Burmistrz poinformował równieŜ radnych o dokonaniu odbioru końcowego zadania„Modernizacja instalacji CO w budynku administracyjnym i gospodarczym Urzędu
Miejskiego w Ujeździe”

Radny Sebastian Golec zadał pytanie o miejsce przeznaczenia tłucznia w Jaryszowie, na co
otrzymał odpowiedź Burmistrza, Ŝe zostanie on wykorzystany do naprawy nawierzchni drogi
transportu rolnego biegnącej od ul.18 Marca.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2010 rok
Projekt przedstawiła Helena Strycharz - Skarbnik Gminy wyjaśniając radnym główne
przesłanki zmian w budŜecie. Plan dochodów budŜetowych został zmniejszony o kwotę
1 736 160 zł (§ 1 uchwały) z powodu przesunięcia terminu otrzymania dofinansowania ze
środków zewnętrznych (m.in. unijnych) na rok przyszły, zmniejszenia kwoty planowanej
dotacji na budowę ul. Bursztynowej i Inkubatora Przedsiębiorczości oraz nieotrzymania w
tym roku dotacji na projekt „e-szkoła szkołą ku przyszłości”. Planowane wydatki takŜe się
zmniejszają w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi i rozliczeniem
zrealizowanych zadań. Nastąpiło teŜ zwiększenie planu wydatków na dodatkowe środki na
odśnieŜanie, energię, dojazd dzieci do szkół i zakup opału, oraz zwiększenie planu dochodów
z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpłat od podatników rozliczających
się w formie karty podatkowej i środków otrzymanych ze Społecznego Komitetu Budowy
Kanalizacji w Sieroniowicach.
Zmieniono takŜe Wieloletni Plan Inwestycyjny z powodu zmiany kwot na zadaniach
inwestycyjnych i podziału zadania inwestycyjnego.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki - Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III/13/2010 została podjęta jednogłośnie.
- wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. Temat zmian w Statucie
Gminy Ujazd został podjęty juŜ w październiku b.r., aby dostosować zapisy Statutu Gminy
Ujazd do obowiązujących przepisów. Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody Opolskiego
zwrócił uwagę na punkty w podjętej wtedy uchwale, które są zapisami ustawowymi i nie
powinny w takim razie być powtarzane w uchwale Rady Miejskiej. Dzisiejszy projekt
porządkuje formę uchwał dotyczących Statutu, usuwając sporne zapisy zarówno z uchwały nr
LIV/300/2010 z 28 października b.r., jak i VIII/34/2003 z 25 marca 2003 r.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
się
0
Wstrzymujących
Uchwała nr III/14/2010 została podjęta jednogłośnie.

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2011 rok
Projekt uchwały przedstawiła Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - Ewa Adamczyk.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakazuje gminom
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji osób uzaleŜnionych od alkoholu. Są to zadania własne gminy, które obejmują
w szczególności:
 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu
 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w
rodzinie,
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących
reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaŜy (Art. 13. 1 i 15 ustawy)
oraz występowania przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego,
 wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie
centrów integracji społecznej.
W tym celu co roku opracowywany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz, zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Środki finansowe na realizację programów pochodzą z budŜetu gminy z opłat za zezwolenia
na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Na 2011 rok planowana ich wysokość wynosi 80 tys. zł,
z czego 62,5 tys. zł zostanie przeznaczone na Gminny Program Profilaktyki i RPA Gminy
Ujazd na 2011 rok, a 17,5 tys. zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach Programów będą:
- działalność świetlic środowiskowych w miejscowościach gminy
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy
- realizacja programów profilaktycznych i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców
- dyŜury psychologa Punkcie Konsultacyjnym
- praca GKRPA
- udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach promujących zdrowy styl Ŝycia
- współpraca z Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki w Strzelcach Opolskich, dzielnicowymi
Policji i pedagogami szkolnymi.
- wsparcie organizacji obozów i wycieczek profilaktycznych dla uczniów z rodzin
dysfunkcyjnych
Radna Maria Krupa zadała pytanie o ilość dzieci korzystających z zajęć w ramach Programu.
Pełnomocnik Burmistrza wyjaśniła, Ŝe prawie kaŜdy uczeń objęty jest profilaktyką
realizowaną w formie warsztatów, przedstawienia teatralnego, czy pogadanki, natomiast z

zajęć w świetlicach środowiskowych korzysta ok. 120-160 dzieci, a na zajęcia sportowe
uczęszcza raz w tygodniu kilkadziesiąt uczniów, takŜe ze szkół ponadpodstawowych.
Przewodniczący obrad zwrócił się o przedstawienie zawodowego składu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na co otrzymał odpowiedź, Ŝe w skład Komisji
wchodzą: lekarz, pracownik socjalny, pedagog, policjanci i przedstawiciel Urzędu Miejskiego
zapewniający obsługę kancelaryjno-prawną działaniom Komisji.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III/15/2010 została podjęta jednogłośnie.

Interpelacje i wolne wnioski.
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Wniosek radnej Marii Krupa w sprawie posypania solą lub piaskiem odcinka drogi
(głównie na zakrętach) z Jaryszowa do Kolonii Jaryszowskiej
2. Wniosek Sebastiana Golec w sprawie częstszego odśnieŜania drogi na Kopaninę
3. Wniosek radnego Waldemara Fogel w sprawie postawienia płotków przeciwśnieŜnych
przy drodze na Buczki w Zimnej Wódce, poniewaŜ droga jest często zawiewana
zwałami śniegu z pól
4. Wniosek radnego Sebastiana Golec w sprawie oznakowania wjazdu na teren Strefy
Aktywności Gospodarczej z drogi wojewódzkiej nr 426(odcinek Olszowa- Strzelce
Opolskie)
Burmistrz Ujazdu zadeklarował szybką interwencję w sprawie ułatwienia przejazdu do
Kolonii Jaroszowskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs dodał, Ŝe duŜo wniosków i uwag zgłaszanych
na sesjach RM dotyczy stanu dróg powiatowych i moŜe zasadne byłoby specjalne zaproszenie
radnych powiatu strzeleckiego z naszej gminy na jedno z posiedzeń Rady, aby za ich
pośrednictwem i dzięki ich wsparciu przeforsować realizację tych wniosków w Zarządzie
Powiatu Strzeleckiego.
Przewodniczący obrad zwrócił teŜ uwagę radnym, Ŝe zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd
interpelacje powinny być składane w formie pisemnej.
Radny Sebastian Golec zadał pytanie Burmistrzowi Ujazdu, czy jest oficjalne potwierdzenie
pogłosek o likwidacji poczty w Ujeździe.
Burmistrz w odpowiedzi wyjaśnił, Ŝe Urząd Miejski wystosował protest w związku z
przypuszczalnym projektem likwidacji placówki pocztowej w Ujeździe, poniewaŜ byłoby to
sprzeczne z uregulowaniami prawnymi. Gmina Ujazd jest gminą miejsko-wiejską , a nie
wiejską i ma ponad 5 tys. mieszkańców, dlatego powinna mieć własny oddział Poczty
Polskiej, a nie być łączona z inną gminą.

Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z II Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał radnym Ŝyczenia świątecznonoworoczne przesłane przez: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Posła na
Sejm RP- Roberta Węgrzyna oraz Grona Pedagogicznego i uczniów PSP w Ujeździe.
Następnie przewodniczący obrad podzielił się uwagami z odbytego dnia 22 grudnia b.r. w
Opolu szkolenia dla nowo wybranych przewodniczących Rad Gmin, dotyczącymi
prawidłowego sporządzenia oświadczenia majątkowego przez radnych i przepisów
antykorupcyjnych.
Norbert Jarosz zgłosił propozycję zakazania sypania soli na chodniki, poniewaŜ sól bardzo
niszczy płyty chodnikowe, a takŜe nawierzchnię asfaltową.
Radni powrócili do tematu braku w roku obecnym organizacji uroczystej Sesji świątecznej.
Mimo, Ŝe rzeczywiście terminy pracy Rady były bardzo napięte z powodu późnego terminu
wyborów samorządowych, to jednak szkoda było pracy włoŜonej w przygotowanie przez
uczniów corocznych Jasełek przeznaczonych do prezentacji na tej uroczystej sesji.
Dyrektor GZO Michalina Ciapa dodała, Ŝe w tym roku uczniowie Gimnazjum
przygotowywali przedstawienie Jasełek, a odwołanie występu było dla nich duŜym
rozczarowaniem.
Radni rozwaŜali moŜliwość uczestnictwa w tego typu przedstawieniach na terenie szkół
gminnych i jak się okazało, niektórzy radni kilkakrotnie juŜ gościli na takich szkolnych
uroczystościach.
Burmistrz dodał, Ŝe projekt budŜetu na przyszły rok musiał być zweryfikowany przez
konieczne cięcia i oszczędności, zatem naleŜało podjąć wszelkie moŜliwe ograniczenia
wydatków, takŜe Rady. Dodatkową przeszkodą w zorganizowaniu uroczystej Sesji była
zmiana kadencji Rady i spiętrzenie pracy radnych właśnie w grudniu - pierwszym miesiącu
działalności.
Przewodniczący Rajmund Suhs w ramach zaplanowania pracy Rady zasięgnął opinii
pozostałych radnych w sprawie godziny rozpoczęcia sesji. Padły dwie propozycje: godzina
14-ta i 15-ta.
Radni większością głosów ( 9 ) zdecydowali, Ŝe sesje rozpoczynać się będą o godzinie 15-tej.
Na zakończenie posiedzenia Burmistrz złoŜył wszystkim obecnym Ŝyczenia noworocznewszelkiej pomyślności, owocnej współpracy i wielu sukcesów zarówno osobistych, jak i
zawodowych.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zakończył III Sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała E. Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

