Protokół Nr VI/2011

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 30 marca 2011 roku w Sali widowiskowej
Miejsko - Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe w godz. 1300- 1700.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs. Przewodniczący obrad
powitał zgromadzonych gości oraz Radnych. W Sesji oprócz Radnych brali udział: Beata
Wielgosik- Główny Specjalista ds. Ochrony Przyrody w Parku Krajobrazowym Góra Św.
Anny, Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy- Helena Habrajska-Strycharz,
Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Pani Michalina Ciapa, Kierownik OPS
Danuta Ogaza, Kierownik referatu Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Ujeździe
Karolina Gorzelnik i Dyrektor ZGKiM Pan Piotr Przygoda oraz sołtysi: Cecylia Kapica,
Rajmund Muskała oraz Krystyna Wodniok - przewodnicząca Samorządu Mieszkańców
Ujazdu, a takŜe dziennikarka „Strzelca Opolskiego”- Justyna Luhun. Na podstawie listy
obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 15 Radnych w
sesji brało udział 14, co stanowiło wymagane quorum.
Burmistrz Ujazdu zgłosił do porządku obrad dodatkowy punkt - podjęcie uchwały w sprawie
poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso w związku z wyborem sołtysa w Zimnej Wódce.
Przewodniczący poddał zmianę w porządku obrad pod głosowanie - radni zatwierdzili ją
jednogłośnie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Spotkanie z Beatą Wielgosik – koordynatorką projektu „Oswoić Naturę –
przełamywanie stereotypów- akcja informacyjna na obszarze LGD Kraina św. Anny”
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone
przez Gminę Ujazd
b) ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka KsięŜy Las
d) wyraŜenia zgody na udzielenie ZGKiM w Ujeździe bonifikaty od opłat rocznych z
tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości i urządzeń infrastruktury technicznej
e) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
f) niewyraŜenia zgody (wyraŜenia zgody) na wyodrębnienie w budŜecie gminy Ujazd
na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki
g) poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla
Gminy Ujazd za lata 2009-2010
8. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli
finansowej Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.
9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.

10.
11.
12.
13.

Interpelacje i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej.
Sprawy róŜne.
Zakończenie posiedzenia.

Spotkanie z Beatą Wielgosik – koordynatorką projektu „Oswoić Naturę –
przełamywanie stereotypów- akcja informacyjna na obszarze LGD Kraina św. Anny”
Główny specjalista ds. ochrony przyrody z Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny Beata
Wielgosik zapoznała radnych i gości przybyłych na sesję z tematem funkcjonowania
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jest to nowoczesny system ochrony przyrody
obejmujący dwa rodzaje obszarów: siedliskowe i ptasie. System ten sprzyja łączeniu
skutecznej ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin z
poszanowaniem praw własności i praw lokalnej społeczności do rozwoju. Łącznie sieć Natura
2000 obejmuje 19,7 % powierzchni lądowej naszego kraju. Na terenie Krainy Św. Anny
połoŜone są 4 obszary „naturowe”: Góra Św. Anny, Kamień Śląski, śywocickie Łęgi i
częściowo Łęg Zdzieszowicki. Gmina Ujazd sąsiaduje z obszarem Góry Św. Anny, który jest
jednym z bardziej cennych ostoi siedliskowych w skali województwa. Przyjazne środowisku
uŜytkowanie terenów rolniczych jest niezbędne dla zachowania wielu cennych gatunków
roślin i zwierząt . Jednocześnie rolnicy na tych terenach mogą liczyć na większe płatności
rolnośrodowiskowe. Dodatkową korzyścią związaną z tworzeniem obszarów Natura 2000
jest promocja gminy i regionu oraz moŜliwość rozwoju agroturystyki z wykorzystaniem
walorów przyrodniczych i tradycji lokalnych.
Radni i sołtysi otrzymali materiały edukacyjne na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący przedstawił informację o pracy Rady w okresie od 1 marca do 30 marca
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 załoŜeń do opracowania arkuszy organizacyjnych
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd na rok szkolny 2011/2012, które
musiało być wydane w związku z podjęciem decyzji o niezamykaniu w przyszłym roku
szkolnym trzech placówek szkolnych i jednej przedszkolnej- ta decyzja pociągnęła za sobą
konieczność oszczędnościowych zmian organizacyjnych w szkołach naszej gminy.
Kolejnym zarządzeniem powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
Burmistrz wspomniał takŜe o przygotowaniach do wyborów delegatów do Izby Rolniczej w
Opolu oraz przeprowadzenia spisu powszechnego.
Następnie poinformował radnych, Ŝe w dniach 5- 7 kwietnia będzie uczestniczył w
konferencji na temat biogazowni rolniczych organizowanej przez Fundację na rzecz
Polskiego Rolnictwa. Chce zapoznać się z funkcjonowaniem tego typu zakładów - poznać ich
moŜliwości, zapotrzebowanie na surowiec, poniewaŜ rozwaŜa się budowę biogazowni w
gminie Ujazd – opartej na przetwarzaniu takich surowców jak: kukurydza, Ŝyto czy trawa.
Biogaz przetwarzany byłby na energię elektryczną, produktem ubocznym natomiast będzie

energia cieplna, którą moŜna wykorzystać w budynkach uŜyteczności publicznej, np. w
szkole, dlatego rozwaŜana jest lokalizacja biogazowni w Ujeździe.
Radny Roman Kalisz zapytał o planowane miejsca ewentualnej lokalizacji biogazowni w
naszej gminie, na co Burmistrz odparł, Ŝe pod uwagę brane są dwa miejsca w Ujeździe- przy
wyjeździe w kierunku Jaryszowa oraz niedaleko oczyszczalni ścieków, a takŜe w przysiółku
Zimnej Wódki - Buczkach.
Burmistrz w swej wypowiedzi nawiązał takŜe do zbliŜającej się do końca inwestycji
Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Przedstawił radnym osobę Prezesa Spółki- jest
nią Lucyna Rurynkiewicz, pracująca w Inkubatorze Przedsiębiorczości działającym na
Uniwersytecie Opolskim, oraz skład Rady Nadzorczej - Sabina Miś, Adam Kiwka i ElŜbieta
Proksza.
Radni wyrazili chęć spotkania i porozmawiania z zarządem Spółki, na co Burmistrz wyraził
pełną aprobatę.
Michalina Ciapa – Dyrektor GZO w Ujeździe na zakończenie tego punktu obrad poprosiła o
głos, Ŝeby wygłosić kilka zdań komentarza do wspomnianego zarządzenia Burmistrza w
sprawie załoŜeń do zmian organizacyjnych placówek oświatowych Gminy Ujazd. W
poprzednich latach projekty organizacyjne trafiały do kuratorium i tam były oceniane,
weryfikowane i zatwierdzane. Obecnie jest to zadanie Burmistrza Ujazdu, który musi
przygotować wytyczne do projektów organizacyjnych. Wydane zarządzenie było
poprzedzone spotkaniami informacyjnymi i naradą z dyrektorami szkół. Wtedy był
najwłaściwszy czas i miejsce na wyraŜenie wątpliwości, zastrzeŜeń, uwag i wniosków.
Dyrektorzy byli poinformowani o konieczności oszczędnościowych cięć budŜetowych w
przypadku pozostawienia funkcjonujących wszystkich dotychczasowych placówek szkolnych
i przedszkolnych.
Pani Dyrektor Ciapa wyraziła rozgoryczenie, Ŝe grono nauczycielskie z duŜym wsparciem ze
strony rodziców zwróciło się ze swoimi zastrzeŜeniami i protestem do Rady Miejskiej,
zamiast zachowując drogę słuŜbową - bezpośrednio do Burmistrza i Dyrektor GZO.
Burmistrz Ujazdu dodał, Ŝe sprawa reorganizacji systemu oświaty w gminie Ujazd dopiero się
zaczęła i trzeba będzie wspólnie, bardzo dokładnie, wszystkie aspekty społeczne, kulturalne,
ale teŜ ekonomiczne przemyśleć i przeanalizować, np kwestię przeznaczenia budynków w
razie likwidacji placówek. Zadanie to czeka zarówno Burmistrza, Zarząd Oświaty,
dyrektorów placówek, jak i oczywiście radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone
przez Gminę Ujazd
Projekt przedstawił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Został on omówiony na posiedzeniu
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji BudŜetu, Finansów i
Gospodarki. Projekt określa rodzaje dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, opłatę za
realizację tych zadań i szczegółowe warunki płatności. Na wniosek Komisji BudŜetu
obniŜono proponowaną stawkę za godzinę z 2,30 zł na 1, 80 zł. Projekt dotyczy tylko jednego
przedszkola- w Ujeździe, które jako jedyne w gminie oferuje dzieciom opiekę dłuŜszą niŜ 5
godzin dziennie. Uchwała będzie obowiązywała od następnego roku szkolnego-czyli od
września b.r.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki - Tomasz Cichoń odczytał opinię i
wniosek Komisji do przedłoŜonego projektu 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 VI/28/2011 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd
Projekt omówiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Ogaza. Wg zapisów tej
uchwały sprawienie pogrzebu będzie obowiązywać gminę w przypadku osób, które w chwili
zgonu znajdują się na terenie gminy i nie posiadają rodziny lub teŜ, gdy ich rodzina nie jest w
stanie pokryć kosztów pogrzebu.
Koszt sprawienia pogrzebu (przewóz, przechowywanie zwłok, zakup ubrania, trumny,
tabliczki i wieńca, obsługę przy pochówku, przygotowanie grobu) nie moŜe przekroczyć
wysokości zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz odczytała
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 VI/29/2011 została podjęta jednogłośnie.
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka KsięŜy Las
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił Radzie projekt uchwały, który wcześniej został
dokładnie omówiony na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki.
Zmiany w planie zostaną wprowadzone na wniosek właściciela gruntów i dotyczą
przeznaczenia gruntów rolnych na cele usługowe i składowo magazynowe. Zgodnie z
wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Ujazdu
dokonał analizy zgodności proponowanych zmian z obowiązującym Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki - Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji 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 VI/30/2011 została podjęta jednogłośnie.
- wyraŜenia zgody na udzielenie ZGKiM w Ujeździe bonifikaty od opłat rocznych z
tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości i urządzeń infrastruktury technicznej
Projekt przedstawił i omówił Burmistrz Tadeusz Kauch. Omówiony został takŜe na
posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki 28 marca b.r.
Burmistrz przekazał Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
nieruchomości na cele mieszkaniowe i urządzenia infrastruktury technicznej do realizacji

zadań w trwały zarząd. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości
oddane w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne (płatne do 31 marca kaŜdego roku).
PoniewaŜ ZGKiM swoje dochody uzyskuje z czynszów lokali komunalnych oraz opłat za
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dodatkowy koszt za trwały zarząd musiałby
pociągnąć wzrost cen za te usługi dla mieszkańców. Jednak ustawa o gospodarce
nieruchomościami zezwala w uzasadnionych przypadkach na udzielenie bonifikaty, jeśli
nieruchomości przekazane są samorządowym jednostkom organizacyjnym. Omawiany
projekt zakłada zatem udzielenie 99 % bonifikaty od opłat rocznych dla ZGKiM, co
pozostawi ceny usług na niezmienionym poziomie.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki - Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji 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 VI/31/2011 została podjęta jednogłośnie.
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
Projekt przedstawiła Helena Strycharz - Skarbnik Gminy. Zgodnie z nową ustawą o finansach
publicznych wydatki bieŜące moŜna pokrywać tylko z dochodów bieŜących, nie z
majątkowych. Zmiany w budŜecie dotyczą m.in. wprowadzenia środków na stypendia dla
uczniów, które otrzymaliśmy w formie dotacji celowej z budŜetu państwa, zwrotu środków
niewykorzystanych na modernizację hali sportowej w Jaryszowie , wprowadzenia środków na
wybudowanie zjazdów do posesji przy u. Bursztynowej oraz remont rynien na dachu Urzędu
Miejskiego.
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 VI/32/2011 została podjęta jednogłośnie.
- niewyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Ujazd na 2012 rok środków
stanowiących fundusz sołecki
Projekt przedstawił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Po raz pierwszy wprowadzono
moŜliwość utworzenia funduszu sołeckiego dwa lata temu. Decyzję o wyraŜeniu lub
niewyraŜeniu zgody na wyodrębnienie środków w budŜecie gminy przeznaczonych na
fundusz sołecki w przyszłym roku Rada Miejska musi podjąć do końca marca. Na rok 2012
kwota funduszu sołeckiego wyniosłaby 169.151,73 zł. Poszczególne wioski otrzymałyby od
11.766 zł (Balcarzowice) do 26.621 zł (Jaryszów) w zaleŜności od liczby mieszkańców.
Kwota bazowa gminy wynosi 2 662,13 zł. (w porównaniu do średniej bazowej w kraju, która
wynosi 2 399,29 zł)

Po wyodrębnieniu funduszu sołeckiego kaŜda wieś powinna opracować do 30 września
wniosek z kosztorysem na zadanie mające być zrealizowane w jego ramach. Zadanie to musi
być spełniać określone kryteria, jakie spełniają zadania własne Gminy. Nie moŜna tych
środków przeznaczyć na konsumpcję, np. organizację imprezy środowiskowej.
Jeśli fundusz zostanie wydany prawidłowo, po roku od zrealizowania zadań moŜna uzyskać
zwrot do 20 % poniesionych kosztów.
Temat utworzenia funduszu sołeckiego i moŜliwości jego wykorzystania oraz rozliczania
został przedstawiony na naradzie sołtysów w dniu 16 marca. Sołtysi wypowiedzieli się
negatywnie na temat utworzenia tego funduszu z powodu duŜego obciąŜenia ich samych
odpowiedzialnością i skomplikowaną procedurą przygotowania (kosztorysu) i realizacji
zadań, które muszą spełniać określone warunki. Burmistrz jest zdania, ze zadania
inwestycyjne powinna realizować Gmina, nie sołtysi.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki- Tomasz Cichoń odczytał opinię
Komisji, której członkowie jednomyślnie poparli przedłoŜony projekt uchwały.
Radny Sebastian Golec wyraził zdanie, Ŝe fundusz sołecki powinien być utworzony, aby
sołtysi i rady sołeckie gminy uczyły się samorządności, gospodarności i miały moŜliwość
rozwijania inicjatywy grup lokalnych i mieszkańców. Zresztą nie tylko sołtysi mogą
wykorzystywać fundusz sołecki; moŜe to teŜ zrobić lokalna grupa licząca co najmniej 15
osób. Nie trzeba teŜ wydawać całego funduszu, moŜna spoŜytkować tylko część- ale waŜna
jest sama moŜliwość i inicjatywa oddolna. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie strzeleckim,
która nie zamierza utworzyć funduszu sołeckiego - dodał radny.
Opinię radnego Sebastiana Golec poparła Maria Krupa- radna z Jaryszowa. Kiedyś wsie
miały więcej środków i moŜna było je zagospodarować na poŜyteczny cel słuŜący całej wsi.
Teraz wsie mają tylko nagrody za DoŜynki i 1000 zł na cały rok- na paliwo do kosiarek. To
jest stanowczo za mało- zdaniem radnej.
Radny Roman Kalisz zauwaŜył jednak, Ŝe w ostatnich wyborach sołeckich trudno było
znaleźć chętnych na funkcję sołtysa, a skoro oni sami nie chcą się podjąć zadania
zagospodarowania funduszu sołeckiego, to radni nie powinni wbrew ich woli zmuszać ich do
tego zadania.
Radny Norbert Jarosz dodał, Ŝe środki i tak są z budŜetu Gminy, więc sama Gmina najlepiej
je spoŜytkuje. Co innego, gdyby były pozyskiwane z zewnątrz.
Radna Irena Kois, która jest jednocześnie sołtysem Niezdrowic, dodała, Ŝe obecne
rozwiązanie jest dobre (gdy inwestycjami we wsi zajmuje się Gmina) i nie ma potrzeby tego
zmieniać.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
6 głosów
Przeciw
3
Wstrzymujących się
5 głosów
Uchwała nr VI/33/2011 została podjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady – Rajmund Suhs dodał, Ŝe przy podejmowaniu tej uchwały wstrzymał
się od głosowania, mimo, Ŝe jest za utworzeniem funduszu sołeckiego, poniewaŜ nie chciał
głosować wbrew woli samych zainteresowanych, czyli sołtysów. Gdyby któryś sołtys chciał
utworzenia tego funduszu- przyszedłby dziś na sesję i wyraził swoje zdanie.

- poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Ujazd- Helena Strycharz.
W związku z rozpoczętą nową kadencją sołtysów taka uchwała juŜ została podjęta, jednak
dnia 25 marca b.r. został wybrany na kolejną kadencję sołtys Zimnej Wódki – Krystian
Muszkiet; zatem aby mógł sprawować funkcję inkasenta podatków lokalnych Rada Miejska
musi podjąć tę uchwałę.
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 VI/34/2011 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla
Gminy Ujazd za lata 2009-2010
Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku Kierownik
Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Ujeździe - Karolina Gorzelnik przedstawiła radnym sprawozdanie z
realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Ujazd za lata 2009-2010. Radni otrzymali je
w formie pisemnej i wysłuchali szczegółowego opisu tematów zawartych w sprawozdaniu na
posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w dniu 28 marca b.r. Sprawozdanie
zawierało m.in. zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Ujazd, ilości i rodzaje
odpadów wytworzonych, zebranych i zagospodarowanych, czy stan realizacji działań ujętych
w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym.
Przewodniczący obrad zwrócił się do obecnych radnych o przyjęcie sprawozdania poprzez
glosowanie.
Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Ujazd za lata
2009-2010 zostało przyjęte jednogłośnie.
Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli
finansowej Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe Maria Krupa przedstawiła
protokół pokontrolny nr 01/2011 z kompleksowej kontroli finansowej Gminnego Zarządu
Oświaty w Ujeździe przeprowadzonej dnia 2 marca b.r.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zagłosowanie w sprawie przyjęcia
odczytanego protokołu.
Protokół pokontrolny nr 01/2011 został przyjęty jednogłośnie.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej przedstawili wnioski:
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawach
porządkowych gminy
- Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w sprawie naprawy brzegu potoku Jordan w
Starym Ujeździe oraz w sprawie wstawienia słupków do siatkówki na boisku na osiedlu
Gliwickim w Ujeździe oraz przesunięcia barierek ochronnych na chodniku obok tego boiska.
Interpelacje i wolne wnioski.
Nie zgłoszono Ŝadnych wniosków ani interpelacji.

Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z V Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne
Radny Dawid Rust zwrócił się z pytaniem o przyczynę braku finansowania przez Gminę
szkolenia z udzielania I pomocy dla uczniów. Do tej pory Gmina finansowała takie szkolenia,
a w tym roku szkolenie jest tylko jednodniowe i przez to tańsze, a jednak Gmina nie
przeznacza na to Ŝadnych funduszy.
W odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, Ŝe przeprowadził juŜ w tej sprawie rozmowę z Dyrektor
PG Ujazd - Jolantą Rogowską, która zobowiązała się do znalezienia na to środków w
budŜecie szkoły.
Druga sprawa, którą poruszył radny Dawid Rust dotyczyła zadania utrzymania terenów
zielonych w gminie - dlaczego zleca się to zadanie firmom zewnętrznym, zamiast własnej
odpowiednio przygotowanej jednostce organizacyjnej - czyli Zakładowi Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej?
Burmistrz w odpowiedzi wyjaśnił, Ŝe na to zadanie był ogłoszony przetarg, który wygrała
firma z Ozimka, bo złoŜyła najtańszą ofertę.
Radny zauwaŜył, Ŝe róŜnica w cenie była bardzo mała, zatem, jego zdaniem, naleŜało dać
moŜliwość wykonania tego zadania i tym samym zarobienia pieniędzy naszej, miejscowej
jednostce.
Burmistrz stwierdził, Ŝe ZGKiM nie jest w stanie własnymi zasobami wykonać w
odpowiednim terminie tego zadania, jednak skoro zakład przystąpił do przetargu, to Dyrektor
ZGKiM musiał skalkulować moŜliwości swojej jednostki i ocenić je pozytywnie.
Radny Andrzej Grabiec na ręce Burmistrza Ujazdu złoŜył pismo od mieszkańców Nogowczyc
w sprawie spływu wód z drogi powiatowej na ich łąki z prośbą o interwencję.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zakończył VI Sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała E. Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

