Protokół Nr V/2011

z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 lutego 2011 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 GZO Michalina Ciapa, Kierownik OPS
Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda oraz Kierownik Referatu Gospodarki
Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu MiejskiegoKarolina Gorzelnik.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził ich prawomocność. Na
ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 14, co stanowiło quorum.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Nie zgłoszono do niego
Ŝadnych uwag ani wniosków, 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) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
b) poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze
uŜyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz
mieszkańców Gminy Ujazd
d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego
e) przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu
f) przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu
g) uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata
2009-2014 z perspektywą do 2018 roku, Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Ujazd na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 roku, Prognozy oceny
oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i
Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd
6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.
9. Sprawy róŜne.
10. Zakończenie posiedzenia.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący przedstawił informację o pracy Rady w okresie od 12 stycznia do 28 lutego
2011 roku - w omawianym okresie pracowały wszystkie Komisje Stałe Rady Miejskiej w
Ujeździe.

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 powołania Komisji przyznającej stypendia naukowe i
specjalne uczniom, czy ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do
sprzedaŜy w Olszowej i Zimnej Wódce (działki stanowiące drogi na terenach rolnych)
Dnia 11 lutego odbyło się walne zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z
siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Planowana jest budowa nowoczesnej sortowni. Ta inwestycja
ma kosztować ok. 120 mln zł, ale Związek będzie się starał o dofinansowanie z funduszy Unii
Europejskiej. Ilość odpadów mieszanych trafiających na wysypiska powinna z roku na rok
maleć.
Na dzisiejszą sesję przygotowane zostały dwa projekty uchwał mające na celu przyjęcie
zmian Statutu Związku „Czysty Region” dotyczące zatrudniania i wynagrodzenia
Przewodniczącego Zarządu Związku oraz sposobu naliczania składek członkowskich nowym
członkom Związku.
DuŜo uwagi Burmistrz Ujazdu poświęcił projektom uchwał w sprawie zamiaru likwidacji
placówek oświatowych, które zostały przedłoŜone Radzie Miejskiej, ale ostatecznie, po
konsultacjach z rodzicami-mieszkańcami wiosek zagroŜonych likwidacją szkół i przedszkola,
zostały wycofane z porządku obrad Sesji. Potrzeba reorganizacji systemu placówek
oświatowych była konsekwencją zmiany ustawy o finansach publicznych oraz zmniejszenia
subwencji oświatowych. Gmina do budŜetu oświaty musi dokładać ok.1,2 mln zł. Ponadto do
zadań własnych gminy naleŜy utrzymanie placówek przedszkolnych i organizacja dowozu
dzieci do szkół.
Po uwzględnieniu jednak waŜnych aspektów społecznych i podjęciu programu
oszczędnościowego w szkołach, który polegać będzie na łączeniu klas, likwidacji zajęć
dodatkowych i 4-tej lekcji jęz. niemieckiego, podjęto decyzję o niezamykaniu szkół w Zimnej
Wódce, Sieroniowicach, Starym Ujeździe ani oddziału przedszkolnego w Balcarzowicach.
Kolejnym omówionym przez Burmistrza tematem było rozstrzygnięcie otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
przez organizacje pozarządowe. Jedynym oferentem i tym samym zwycięzcą konkursu
zostało GZ LZS, jak w poprzednich latach.
W ośmiu miejscowościach gminy (z wyjątkiem Zimnej Wódki i Ujazdu ) przeprowadzono
wybory Sołtysów i Rad Sołeckich.
Radna Maria Krupa podziękowała Burmistrzowi za obszerne wyjaśnienie kwestii
reorganizacji oświaty zwracając uwagę, Ŝe odroczenie zamknięcia małych placówek z jednej
strony jest pozytywne dla miejscowości, których problem dotyczył, jednak z drugiej strony
negatywne dla budŜetu Gminy. Jako radni powinniśmy mieć tego świadomość i uświadamiać
takŜe mieszkańców swoich wsi.
Radny Sebastian Golec natomiast wyraził duŜe zadowolenie z decyzji wycofania tych
projektów uchwał i pozostawieniu małych placówek oświatowych, jednocześnie zwracając
uwagę na konieczność podjęcia kroków oszczędnościowych w działalności innych
podmiotów, np. Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej, którego
funkcjonowanie, zdaniem radnego, naleŜałoby zreformować. Jednym z postulatów Sebastiana
Golec jest odbywanie zajęć organizowanych przez Ośrodek w wymiarze np. 4 godzin
tygodniowo w kaŜdej miejscowości gminy Ujazd.
Przewodniczący RM Rajmund Suhs takŜe wyraził podziękowanie za odstąpienie od zamiaru
likwidacji szkół i przedszkola.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
Projekt przedstawiła Helena Strycharz - Skarbnik Gminy. Zmiany wprowadzono z powodu:
zmniejszenia subwencji oświatowej (o kwotę 225 973 zł), zwrotu środków przyznanych na
rozbudowę hali w Jaryszowie, zmniejszenia wydatków oświatowych po likwidacji zajęć
dodatkowych pozalekcyjnych oraz konieczności wypłaty stypendiów dla uczniów i wydatków
na remont pomieszczeń w szkołach na realizację programu e-Szkoła.
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 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr V/21/2011 została podjęta jednogłośnie.
- poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy. Konieczność podjęcia tej uchwały
wynika z rozpoczęcia - w wyniku przeprowadzonych wyborów- nowej kadencji sołtysów w
naszej gminie, którzy jednocześnie są inkasentami podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości w swoich miejscowościach (oprócz Ujazdu). Uchwała podaje wykaz
inkasentów w gminie Ujazd i określa wysokość i termin wypłaty wynagrodzenia, które
przysługuje inkasentom.
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 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr V/22/2011 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze
uŜyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców
Gminy Ujazd
Projekt przedstawił i omówił Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda. Projekt omawiany był takŜe
na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w dniu 21 lutego 2011 r.
Cena wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego została określona
w uchwale RM XLVI/2006 z dn. 28 III 2006 r. i obowiązuje nadal, natomiast zmienia się
koszt tej usługi dla osób nie posiadających technicznej moŜliwości przyłączenia się do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej na skutek wejścia w Ŝycie nowych taryf w dniu 15 lutego b.r.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki - Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad 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 V/23/2011 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego
Projekt uchwały przedstawił takŜe Piotr Przygoda- Dyrektor ZGKiM w Ujeździe.
Zapisy tej uchwały wynikają z poprzedniej uchwały. RóŜnica między ceną kalkulacyjną
wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym, a ceną wynikającą z przyjętych
na ten rok taryf, wynosi 12,68 zł brutto i stanowi stawkę dotacji przedmiotowej dla ZGKiM
jako dopłata do wywozu 1 m3 nieczystości płynnych.
Ogólnie planowane jest wywiezienie ok. 720 m3 nieczystości w ciągu roku, co daje ok. 9 tys.
zł dotacji na rok.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki - Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
0
Wstrzymujących się
Uchwała nr V/24/2011 została podjęta jednogłośnie.
- przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Został on juŜ omówiony na
posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w dniu 21 lutego 2011 r.
Rada Miejska w Ujeździe jako organ stanowiący Gminy Ujazd, która jest członkiem Związku
Międzygminnego „Czysty Region” ma obowiązek zaopiniować w formie uchwały zmiany w
Statucie Związku. W dniu 29 grudnia 2010 r. Zgromadzenie ZM „Czysty Region” podjęło
uchwałę nr XIII/14/10, która dodaje do Statutu Związku punkt dotyczący sposobu
zatrudniania i ustalania wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku.
Omawiany na niniejszej sesji projekt uchwały dotyczy przyjęcia tej zmiany w Statucie.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady 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 V/25/2011 została podjęta jednogłośnie.

- przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu
Kolejny projekt uchwały dotyczący przyjęcia zmiany w Statucie ZM „Czysty Region”
przedstawił takŜe Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. W omawianym projekcie uchwały
przyjmuje się zmianę w Statucie uchwaloną Uchwałą Zgromadzenia ZM „Czysty Region” nr
XIII/15/2010 z dnia 29 XII 2010 r. dotyczącą sposobu naliczania składek członkowskich
Gminom, które przystąpią do Związku w roku 2011 i latach następnych.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady 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 V/26/2011 została podjęta jednogłośnie.
- uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata
2009-2014 z perspektywą do 2018 roku, Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Gminy Ujazd na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 roku, Prognozy oceny
oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i
Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd
Projekt uchwały przedstawiła Karolina Gorzelnik- Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej . Został on szczegółowo
omówiony na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w dniu 21 lutego b.r.
Podjęcie uchwały jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z Prawa ochrony środowiska.
Uchwała została opracowana w roku 2010, jednak zgodnie z ustawową procedurą wystąpiono
o dodatkowe opinie Zarządu Powiatu Strzeleckiego, Zarządu Województwa Opolskiego oraz
Rady Gospodarki Wodnej Regionu Górnej Odry.
Po otrzymaniu pozytywnych opinii dla wszystkich załączników uchwały została ona
ponownie przedłoŜona Radzie Miejskiej.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady 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 V/27/2011 została podjęta jednogłośnie.

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz przedstawiła
wniosek Komisji z posiedzenia poświęconego stanowi oświaty w gminie Ujazd.
Interpelacje i wolne wnioski.
Radna Maria Krupa zadała pytanie o moŜliwość odbioru przez REMONDIS folii i worków po
nawozach, na co Burmistrz odpowiedział, Ŝe oczywiście jest to moŜliwe, tylko za dodatkową
opłatą, jako za dodatkową usługę. Problem zostanie rozwaŜony.
Radny Waldemar Fogel dodał, Ŝe firmy sprzedające nawóz w większości przypadków
zobowiązują się do nieodpłatnego odbioru folii, wystarczy zatem tego przypilnować i umówić
się od razu na odbiór opakowań ze sprzedawcą nawozu.
Radny Norbert Jarosz nawiązał do budowy obwodnicy Ujazdu i zapytał Burmistrza, czy
projekt budowy tej obwodnicy jest juŜ gotowy? Czy moŜliwe byłoby ewentualne spotkanie z
rolnikami, w sprawie konkretnych ustaleń dotyczących przebiegu drogi i szczegółów
projektu?
Burmistrz Tadeusz Kauch odpowiedział, Ŝe projekt nie jest jeszcze dokładnie określony,
dodał takŜe, Ŝe w naszym interesie nie leŜy zgłaszanie teraz wniosków i uwag, bo w wyniku
róŜnych kontrowersji moŜe się opóźnić rozpoczęcie budowy lub całkowicie wstrzyma się
inwestycję - tak było np. w przypadku obwodnicy Kluczborka.
Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z IV Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał radnym pisma skierowane do Rady
Miejskiej:
- Uchwałę nr 90/ 2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
sprawie pozytywnego zaopiniowania planowanej kwoty długu Gminy Ujazd
- Uchwałę nr 91/ 2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w
sprawie pozytywnego zaopiniowania moŜliwości sfinansowania deficytu określonego w
uchwale budŜetowej Gminy Ujazd na 2011 rok
- od Rady Sołeckiej Sieroniowic w sprawach porządkowych wsi
- ze Stowarzyszenia Kraina św. Anny w sprawie propozycji spotkania informacyjnego dla
radnych i sołtysów Gminy Ujazd dotyczącego sieci Natura 2000.
Karolina Gorzelnik- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe
potwierdziła potrzebę zapoznania się z tym projektem, a informacje, które zostaną przekazane
w czasie wykładu mogą okazać się bardzo pomocne zarówno radnym, sołtysom, jak i innym
lokalnym działaczom i decydentom.
Radni wstępnie ustalili termin spotkania na datę następnej sesji RM- w marcu b.r.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zakończył IV Sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała E. Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

