Protokół Nr IV/2011

z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 12 stycznia 2011 roku w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, która trwała od godz. 1500 do godziny 1830.
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 oraz 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.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch zgłosił dodatkowy punkt do porządku obrad sesji - podjęcie
uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ujeździe oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, której projekt przygotował Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ujeździe w związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o
zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie proponowanej zmiany w
porządku obrad. Zmiana została przyjęta jednogłośnie. Porządek obrad z wprowadzonym
dodatkowym punktem przedstawiał się zatem następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych w okresie
między sesyjnym.
4. Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu.
5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2015
a) odczytanie projektu uchwały
b) odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej
c) głosowanie uchwały
6. Uchwalenie budŜetu Gminy Ujazd na 2011 rok.
a) odczytanie projektu uchwały budŜetowej
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie budŜetu
c) odczytanie opinii i wniosków komisji R.M.
d) odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji
e) dyskusja
f) głosowanie uchwały budŜetowej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie
doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych Gminy Ujazd
b) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ujeździe oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na
2011 rok

8.
9.
10.
11.
12.

Przedstawienie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe w
2011 roku
Interpelacje i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej
Sprawy róŜne
Zakończenie Sesji.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs przedstawił pisemną informację o działaniach
Komisji Stałych Rady Miejskiej pomiędzy Sesjami.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił informację o działaniach Urzędu w okresie od
29 grudnia 2010 r. do 11 stycznia 2011 r. Opracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję,
powołano komisję do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w skład której weszli : Roman
Więcek, Irena Tiszbierek oraz Mirosław Łupak; oraz rozstrzygnięto konkurs na realizację
zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wybrano ofertę Caritasu Diecezji Opolskiej.
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w sprawie budowy północnej obwodnicy K-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40.
Na pytanie radnych o realność perspektywy budowy tej obwodnicy Burmistrz odpowiedział,
Ŝe umieszczona jest na liście zadań do realizacji na lata 2013-2014, a rozpoczęcie budowy ma
nastąpić juŜ w roku 2012.
Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2015
Temat został zreferowany przez Skarbnik Gminy- Helenę Strycharz. W tym roku po raz
pierwszy Gmina ma obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej - nakłada go
na gminy art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Prognoza obejmuje osiem lat: począwszy od 2008 po rok 2015 i zawiera prognozy danych:
- dochodów bieŜących i majątkowych
- wydatków bieŜących
- nadwyŜki budŜetowej
- spłaty i obsługi długu
- wydatków majątkowych
- przychodów (kredyty, poŜyczki, emisje obligacji)
- kwoty długu
- kwoty zobowiązań.
- dopuszczalnego wskaźnika spłaty
Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach
2011-2015 z uwzględnieniem programów rozwoju.( RPO WO lub PROW).
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia b.r.
Po przedstawieniu przez panią Skarbnik Gminy głównych załoŜeń przedstawionego projektu
uchwały przewodniczący obrad - Rajmund Suhs odczytał dwie uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu:
- nr 423/2010 z dnia 14 XII 2010 r. w sprawie pozytywnej opinii RIO o przedłoŜonym jej
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ujazd na lata 2011-2015 oraz:
- nr 422/2010 z dnia 14 XII 2010 r. w sprawie pozytywnej opinii RIO o moŜliwości
sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budŜetowej Gminy Ujazd na 2011 r.

Radna Maria Krupa wyraziła zadowolenie z pozytywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej na temat przygotowanych przez Gminę Ujazd uchwał: budŜetowej i
prognozy finansowej, co świadczy o dobrej pracy Burmistrza Ujazdu, Skarbnika Gminy i
wszystkich kierowników referatów Urzędu Miejskiego, za co złoŜyła serdeczne
podziękowanie.
Helena Strycharz dodała, Ŝe uwagi RIO zostały uwzględnione w przedstawionym projekcie
uchwały.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych RM w Ujeździe - Tomasz Cichoń
przedstawił pozytywną opinię radnych – członków Komisji o przedstawionym projekcie.
Przewodniczący obrad przystąpił do odczytania projektu uchwały, a następnie poddał go pod
głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych:
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0 głosów
Wstrzymało się 0 radnych
Uchwałę nr IV/16/2011 podjęto jednogłośnie.

Uchwalenie budŜetu Gminy na 2011 rok.
Skarbnik Gminy Helena Habrajska-Strycharz przedstawiła projekt uchwały budŜetowej na
2011 rok.
Projekt był szczegółowo omawiany na posiedzeniach Komisji: BudŜetu, Finansów i
Gospodarki; Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego, a takŜe na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 10 stycznia
b.r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs przedstawił radnym pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraŜoną uchwałą nr 421/2010 Składu Orzekającego RIO z
dnia 14 grudnia 2010 r. o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej Gminy Ujazd na 2011
rok.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej - Tomasz Cichoń
odczytał pozytywną opinię Komisji na temat przedstawionego projektu budŜetu Gminy.
Radna Maria Krupa po powtórnym wyraŜeniu zadowolenia z pozytywnej opinii RIO o
przedłoŜonym projekcie budŜetu Gminy Ujazd, a tym samym pewności, Ŝe dokument
uchwały został sporządzony prawidłowo i zgodnie z literą prawa, nawiązała do funduszy
przeznaczonych na poszczególne sołectwa w naszej gminie. Zdaniem radnej obecne środki na
finansowanie działalności sołectw są niewystarczające i nie dające moŜliwości radom
sołeckim wykazania się swoimi gospodarczymi inicjatywami.
Burmistrz Tadeusz Kauch wyjaśnił, Ŝe to Gmina odpowiada za realizację większych zadań i
zakupów inwestycyjnych, w porozumieniu oczywiście z sołtysami i radami sołeckimi naszej
gminy.
Radny Sebastian Golec przyznając rację radnej Marii Krupie, Ŝe sołectwa powinny
dysponować większym budŜetem, bo to uczy samorządności i gospodarności, nawiązał do
utworzenia funduszu sołeckiego. W zeszłym roku sołtysi naszej gminy nie wyrazili chęci
utworzenia tego funduszu, ale być moŜe w tym roku, po wyborach sołeckich, sytuacja ta
ulegnie zmianie.
Więcej uwag nie zgłoszono, zatem przewodniczący obrad przystąpił do odczytania projektu
uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych:
Za oddano
15 głosów

Przeciw
0 głosów
Wstrzymało się 0 radnych
Uchwałę nr IV/17/2011 podjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu radnych złoŜył serdeczne gratulacje Tadeuszowi
Kauchowi - Burmistrzowi Ujazdu i Helenie Strycharz- Skarbnikowi Gminy.
Następnie głos zabrał Burmistrz Ujazdu dziękując radnym za pracę nad analizą uchwały
budŜetowej i jej jednomyślne podjęcie.
Przyznał, Ŝe budŜet tegoroczny jest mniejszy niŜ w latach ubiegłych, ale większość
powaŜnych zadań w gminie została juŜ zrealizowana, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i
sieci dróg gminnych, zatem rok bieŜący będzie polegał na porządkowaniu finansów
publicznych Gminy Ujazd.
Ten rok będzie rokiem trudnych decyzji - jak wynika z ustawy o finansach publicznych
pokrycie wydatków bieŜących moŜe następować tylko z dochodów bieŜących, nie z
zaciąganych kredytów czy poŜyczek, zatem trzeba podjąć kroki mające na celu poczynienie
oszczędności zwłaszcza w dziedzinie oświaty, która ma największe udziały w budŜecie
Gminy. Subwencje oświatowe nie pokrywają niestety wszystkich wydatków, część z nich
Gmina musi sfinansować z własnych środków.
Burmistrz wyraził nadzieję, Ŝe w niedługim czasie finanse gminne zainwestowane w Strefę
Aktywności Gospodarczej zaprocentują i Strefa zacznie przynosić Gminie wymierne
korzyści, wtedy rozwój naszej gminy znów nabierze odpowiedniego tempa.
Podjęcie uchwał w sprawie:
-współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie
doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
Gminy Ujazd
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu. Był on omawiany na wspólnym posiedzeniu
Komisji Stałych- przygotowany przez Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe i zreferowany
przez Dyrektor GZO Michalinę Ciapa. Tego typu uchwała podejmowana jest co roku - w
ramach zapewnienia gminnym nauczycielom odpowiedniego doradztwa metodycznego
Gmina podejmuje współpracę z wojewódzkim ośrodkiem metodycznym, co jest
rozwiązaniem tańszym, niŜ zatrudnianie metodyków konkretnych przedmiotów w gminnych
szkołach. W tym roku na ten cel zostanie przeznaczona kwota 11,5 tys. zł.
Przewodniczący obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych- Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.
Przewodniczący RM 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 IV/18/2011 została podjęta jednogłośnie.
-trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ujeździe oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania
Projekt został przedstawiony na sesji przez Burmistrza Ujazdu. Jego załoŜenia zostały
dokładnie omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych przez Danutę Ogazakierownik OPS. Opracowanie tego projektu jest konsekwencją zmiany ustawy o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa nakłada na gminę obowiązek utworzenia
Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się problemem przemocy w rodzinach.
Przewodniczący obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych- Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.
Przewodniczący RM 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 IV/19/2011 została podjęta jednogłośnie.
-zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2011 rok
Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do projektu uchwały odczytała
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa.
Radni nie wnieśli uwag ani zastrzeŜeń do przedstawionego planu.
Przewodniczący RM 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 IV/20/2011 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe w 2011
roku
Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2011 przedstawił przewodniczący RM Rajmund Suhs,
dodając, Ŝe plan jest ramowy i otwarty z moŜliwością rozszerzenia o dodatkowe zagadnienia i
tematy w razie potrzeby.
Następnie poprosił przewodniczących Komisji Stałych RM w Ujeździe o przedstawienie
planów pracy na rok 2011 właściwych Komisji:
-Tomasz Cichoń przedstawił plan pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki
-Agata Trusz przedstawiła plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
- Norbert Jarosz przedstawił plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego
Uwag do przedstawionych planów nie wniesiono.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza na wnioski radnych zgłoszone na
poprzedniej sesji dotyczące utrzymania zimowego dróg gminnych oraz oznakowania wjazdu
na Strefę Aktywności Gospodarczej.
Na obecnej sesji nie wniesiono Ŝadnych wniosków ani interpelacji.
Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z III Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne
Burmistrz Ujazdu przedstawił radnym przedmiot skargi mieszkanki Ujazdu Lilli Kawęckiej,
której pismo dotarło do wiadomości Rady Miejskiej w Ujeździe. Sprawa dotyczyła
częstotliwości wywozu odpadów komunalnych i nieprawnego zagospodarowania prywatnej
własności pani Kawęckiej. PoniewaŜ Burmistrz uwzględnił wnioski złoŜone przez

mieszkankę Ujazdu, radni po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza nie wnieśli Ŝadnych uwag
do sprawy.
Przewodniczący RM odczytał pismo z Zarządu Województwa Opolskiego dotyczące
zaproszenia do turnieju w Piłce NoŜnej Halowej Samorządowców.
Radny Sebastian Golec zwrócił się do Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności
Kulturalnej GraŜyny Kocendy w sprawie nie zorganizowania po raz drugi w gminie Ujazd Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Temat poruszył radnego i pozostałych członków
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych juŜ w roku ubiegłym, jednak mimo ich
wniosku o zwrócenie się z apelem do róŜnych grup społecznych o pomoc w organizacji tej
akcji, takie działania nie zostały podjęte i nasza gmina w rezultacie ponownie nie
zorganizowała na swoim terenie WOŚP.
Pani Dyrektor MGODK tłumaczyła ten brak działań niemoŜnością pozyskania sponsorów i
trudnościami organizacyjnymi. W poprzednich latach to sami pracownicy Ośrodka
spontanicznie podjęli się organizacji Orkiestry, jednak z roku na rok coraz trudniej
pozyskiwało się sponsorów i werbowało wolontariuszy wśród młodzieŜy do pracy w tym
dniu, a większość kosztów stałych niestety wzrosła (np. energia elektryczna).
Radny Sebastian Golec zobowiązał się w przyszłym roku do zorganizowania kolejnej edycji
WOŚP licząc na wsparcie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych, aby pokazać, Ŝe
młodzieŜ w naszej gminie, odpowiednio zmotywowana, jest w stanie wiele zdziałać i włączyć
się w takie wyjątkowe społeczne akcje. Radny liczy takŜe na to, Ŝe wśród lokalnych
przedsiębiorców znajdzie się wielu potencjalnych sponsorów tego międzynarodowego juŜ
wydarzenia, które co roku jednoczy w szczytnym celu ogromne rzesze ludzi.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zakończył III Sesję Rady Miejskiej.
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Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
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