Protokół Nr VII/2011

z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 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 GZO Michalina Ciapa, Kierownik OPS
Danuta Ogaza oraz Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził ich prawomocność. Na
ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 14, co stanowiło quorum.
Burmistrz Ujazdu zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji z powodu konieczności dopracowania projektu pod względem formalno-prawnym.
Przewodniczący Rady poddał ten wniosek pod głosowanie radnych, którzy jednomyślnie go
zaakceptowali, zatem porządek obrad po zmianie 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
6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z VI 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 31 marca do 27 kwietnia
2011 roku.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił pisemną informację o pracy w okresie między
sesjami.
Omówił ogólnie projekt uchwały przygotowany na dzisiejszą sesję oraz wydane zarządzenia.
W omawianym okresie podpisano takŜe umowy:
- na wykonanie i montaŜ urządzeń na placu zabaw w Nogowczycach w ramach projektu z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej na boisko w Starym Ujeździe
- remont drogi dojazdowej do pól w Starym Ujeździe.
Przyznano dotację dla ZGKiM w Ujeździe na przeprowadzenie modernizacji stacji
wodociągowej w Ujeździe, Sieroniowicach i Zimnej Wódce, aby zwiększyć ich wydajność
przed okresem letnim, kiedy pobór wody znacznie wzrasta.

Dyrektor GZO Michalina Ciapa omówiła temat liczebności oddziałów przedszkolnych w
gminie Ujazd.
Na terenie gminy działa 7 jednostek przedszkolnych. Rekrutacja dzieci na rok 2011/2012 jest
juŜ zakończona- trwała od 1 III do 15 IV b.r. Zgłoszono 205 dzieci, przyjętych zostało 199
dzieci - co stanowi 97 % , a w skali całego kraju odsetek ten wynosi 64,7 %. Przedszkole w
Jaryszowie z powodu braku miejsc nie mogło przyjąć 6 dzieci z Jaryszowa i Nogowczyc.
Jednak w sąsiednich wioskach - w Sieroniowicach i Balcarzowicach są jeszcze wolne miejsca
w przedszkolach, zatem te dzieci mogą uczęszczać do wybranej placówki w jednej z tych
miejscowości.
Pani Dyrektor GZO dodała, Ŝe wolnych miejsc w przedszkolach na terenie gminy Ujazd
pozostało jeszcze 51. Przedszkole w Ujeździe - jako jedyny w gminie oddział 9-godzinnymoŜe przyjąć jeszcze 9 dzieci. W tym roku szkolnym zapisano 91 dzieci, a miejsc jest 100. W
przyszłym roku szkolnym znacznie zmniejszy się liczba dzieci w przedszkolach, co jest
spowodowane głównie faktem pójścia do szkoły jednocześnie dwóch roczników dzieci. W
Ujeździe np. przewidywana liczba dzieci na rok 2012/2013 wynosi 55-60.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
Projekt przedstawiła Helena Strycharz - Skarbnik Gminy. Zwiększenie planu dochodów
nastąpiło w wyniku sprzedaŜy działek w Olszowej i Zimnej Wódce oraz zwrotu środków z lat
ubiegłych - częściowy zwrot dotacji przez MGODK w Ujeździe. Zmniejszenie planu
wydatków zostało zrealizowane na wnioski kierowników referatów o zmianę klasyfikacji
wydatków. Na zwiększenie planu wydatków złoŜyły się:
- zakup tłucznia na utwardzenie ul. Lipowej w Balcarzowicach
- wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów
- remont komunalnego lokalu mieszkalnego
- dodatkowe środki na nagrodę jubileuszową
- dodatkowe środki na wyjazd delegacji do miasta partnerskiego w Niemczech
- środki na organizację robot publicznych
- umowa o dzieło na wykonanie programu opieki na d zabytkami
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 VII/35/2011 została podjęta jednogłośnie.

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Norbert
Jarosz przedstawił wnioski Komisji z posiedzenia, na którym dokonano wizji lokalnej dróg
gminnych i polnych.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń przedstawił
wniosek z Komisji w sprawach porządkowych gminy.

Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na wnioski i interpelacje
zgłoszone na poprzednich sesjach:
- w sprawie koszenia gminnych terenów zielonych
- tworzenia się dzikiego wysypiska na terenie budowy stawu na osiedlu Goj
- konieczności przeglądu pozarastanych i niedroŜnych rowów melioracyjnych i cieków
wodnych
- remontów dróg gminnych i powiatowych
- uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych
- przeglądu starych budynków w złym stanie technicznym
Następnie prowadzący obrady zwrócił się do radnych o zgłaszanie wniosków.
Radna Maria Krupa zadała pytanie Burmistrzowi Ujazdu, czy w czasie tegorocznych Dni
Ziemi Ujazdowskiej przewidywana jest uroczystość nadania tytułu „ZasłuŜony dla Gminy
Ujazd”, na co Burmistrz odparł, Ŝe Ŝadne wnioski w tej sprawie nie zostały złoŜone.
Kolejne pytanie radnej Marii Krupa dotyczyło moŜliwości zamontowania lampy z tyłu
budynku hali sportowej w Jaryszowie.
Radny Sebastian Golec kolejny raz złoŜył wniosek o wyasfaltowanie odcinka drogi
stanowiącej przedłuŜenie ul. Chopina w stronę Starostrzeleckiej w Starym Ujeździe.
Radny Roman Kalisz zgłosił wniosek o załatanie dziury na ul. Dębowej w Balcarzowicach, na
co Burmistrz odpowiedział, Ŝe ta naprawa jest juŜ zaplanowana.
Radny Sebastian Golec zwrócił uwagę, Ŝe odcinek drogi powiatowej między Zimną Wódką, a
Starym Ujazdem jest praktycznie nieprzejezdny z powodu znacznych uszkodzeń nawierzchni.
Wnioski dotyczące stanu dróg powiatowych na terenie gminy Ujazd zgłaszane są na sesjach i
posiedzeniach Komisji wielokrotnie, ale niestety w większości pozostają niezałatwione.
Radni proponują zaangaŜować w tej sprawie radnych powiatu strzeleckiego z naszej gminy
zapraszając ich na jedną z najbliŜszych sesji specjalnie w tym celu.
Burmistrz Ujazdu dodał, Ŝe rozmawiał ostatnio w sprawie stanu dróg powiatowych ze
Starostą Strzeleckim - Józefem Swaczyną i dowiedział się, Ŝe na razie zostały załatane
największe dziury w nawierzchniach dróg, a teraz na bieŜąco będą przeprowadzane remonty
cząstkowe.
Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z VI Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał radnym pismo skierowane do Rady
Miejskiej od Wojewody Opolskiego o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec
uchwały RM w Ujeździe nr VI/29/2011 z dnia 30 marca b.r. w sprawie ustalenia sposobu
sprawienia pogrzebu przez Gminę Ujazd.
Norbert Jarosz zadał pytanie Burmistrzowi Ujazdu o plany Gminy dotyczące historycznego,
lecz bardzo zniszczonego budynku dawnego spichlerza na Rynku w Ujeździe.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe Gmina chciała sprzedać ten budynek, ale niestety nikt chętny się
nie zgłosił.
Radny Józef Duk zwrócił się z wnioskiem o zarurowanie rowu przy hali sportowej w
Jaryszowie, Ŝeby to miejsce było bardziej bezpieczne dla bawiących się tam dzieci.
Radna Maria Krupa zwróciła uwagę na potrzebę usunięcia obciętych w zeszłym roku gałęzi
na drodze z Ujazdu do Jaryszowa.

Radny Dawid Kubicki zgłosił wniosek w sprawie ograniczenia ruchu transportu cięŜarowego
z terenów SAG na ul. Zapłotnej w Olszowej
Na zakończenie Burmistrz Tadeusz Kauch przedstawił trzy najpilniejsze zadania dla Gminy:
- modernizacja sieci wodociągowej, Ŝeby ustrzec się przed brakami wody w czasie
największych letnich upałów
- rozwiązanie sprawy odwodnienia przez moŜliwość odprowadzenia wód przy ul. Gliwickiej
w Niezdrowicach, poniewaŜ poziom wód jest tam bardzo wysoki
- budowa chodnika w Olszowej (planowana w przyszłym roku)
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zakończył VII Sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

