Protokół Nr IX/2011
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 czerwca 2011 roku w Sali Posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1030 – 1330.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs. Przewodniczący
otworzył obrady i powitał zgromadzonych gości oraz Radnych. W Sesji oprócz Radnych
Rady Miejskiej brali udział Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena
Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Michalina Ciapa, Dyrektor
MGODK GraŜyna Kocenda, Kierownik OPS- Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda oraz Kierownicy referatów Urzędu: Irena Tiszbierek i Karolina Gorzelnik. Na
podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy
stan 15 radnych w sesji brało udział 14, co stanowiło wymagane quorum.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch zwrócił się do przewodniczącego obrad z wnioskiem o
wykluczenie z porządku obrad punktu - Spotkanie z Prezesem Spółki z o.o. Ujazdowski
Inkubator Przedsiębiorczości – Lucyną Rurynkiewicz, która powiadomiła telefonicznie o
niemoŜności przybycia w dniu dzisiejszym na sesję, prosząc o przełoŜenie spotkania na
kolejne posiedzenie Rady.
Wniosek Burmistrza został jednomyślnie zaakceptowany poprzez głosowanie radnych, 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.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Ujazd za 2010 rok i
sprawozdań finansowych.
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2010 rok
- przedstawienie sprawozdań finansowych
- przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy Ujazd
- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego
- przedstawienie opinii Komisji Stałych
- dyskusja
- podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy za 2010 rok
6. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2010 rok w formie uchwały.
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium
- przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu
wykonania budŜetu za 2010 rok
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c) przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.
11. Sprawy róŜne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady Miejskiej w
Ujeździe w dniach 21 czerwca- 29 czerwca 2011 r.
Informacja o pracy Burmistrza
Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch przedstawił radnym informację o pracy Urzędu w okresie
między Sesjami.
Podpisano umowę na remont cząstkowy dróg gminnych w Nogowczycach i Starym Ujeździe,
poniewaŜ nie były one uporządkowane po budowie kanalizacji.
Dokonano przeglądu rowów melioracyjnych.
Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania- „Budowa drogi ul. Pięknej w Ujeździe”.
Zadanie będzie realizować firma PROFEKTUS z Niezdrowic.
W najbliŜszym okresie planuje się przeprowadzić inwentaryzację dróg transportu rolnego i
śródpolnych w naszej gminie. Zamierza się uporządkować te drogi poprzez wyrównanie
nawierzchni i wyprofilowanie równiarką.
W dniu jutrzejszym odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Ujeździe spotkanie z projektantami
obwodnicy Ujazdu.
Radny Tomasz Cichoń zadał pytanie o termin zakończenia budowy ul. Pięknej w Ujeździe, na
co Burmistrz odpowiedział, Ŝe przewiduje się odbiór robót na koniec września b.r.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Ujazd za 2010 rok i
sprawozdań finansowych.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Helena Strycharz:
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.
1240) Rada Miejska po raz pierwszy w tym roku ma rozpatrzyć oprócz sprawozdania z
wykonania budŜetu takŜe sprawozdania finansowe i informację o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdania te były szczegółowo omawiane na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i
Gospodarki oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w Ujeździe w dniu 28
czerwca b.r.
BudŜet Gminy Ujazd zgodnie z uchwałą budŜetową nr XLIV/244/2009 z 17 grudnia 2009r.
wynosił 26.583.570 zł. Ostatecznie na dzień 31 XII 2010 wartość budŜetu wyniosła
25.944.301 zł. Dochody budŜetowe zaplanowane w wysokości 18.687.422 zł zostały
wykonane w wysokości 18.584.228,35 zł, tj. w 99,4 %, natomiast plan wydatków
budŜetowych w wysokości 25.696.301 zł został wykonany w 96,3 %, w wysokości
24.734.573,75 zł. Realizacja budŜetu Gminy zamknęła się deficytem 6.150.345,40 zł, który
został pokryty w części nadwyŜką z lat ubiegłych w kwocie 4.689.345,40 zł i zaciągniętą
poŜyczką w WFOŚ i GW – w kwocie 1.461.000 zł.
Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych zaplanowano w budŜecie kwotę
9.435.650 zł, a wydatkowano 9.325.082,16 zł, co stanowi 98,8 % planu.
Stan naleŜności wymagalnych i niewymagalnych na koniec ubiegłego roku wynosił –
710.113,55 zł, gotówka i depozyty wynosiły : 2.273.718,05 zł , a stan zobowiązań- 1.965.000
zł.
Z informacji przedstawionej radnym wynika, ze Gmina Ujazd posiadała na dzień 01.01.2010
240,29 ha gruntów, a na koniec grudnia 2010 – 248,49 ha. W wyniku odpłatnego i
nieodpłatnego nabycia gruntów Gmina zwiększyła swoje zasoby o 9,25 ha, natomiast wskutek
sprzedaŜy, darowizny czy decyzji ZRID, Gminie ubyło 1, 05 ha.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych RM w Ujeździe Tomasz Cichoń odczytał pozytywne opinie Komisji na temat
sprawozdania z wykonania budŜetu, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia
komunalnego za rok 2010.

Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę nr 209/2011 z dnia 29 kwietnia b.r. Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniującą sprawozdanie Burmistrza Ujazdu z
wykonania budŜetu Gminy Ujazd za 2010 r. .
Następnie przewodniczący zaprosił Radnych do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania
budŜetu za 2010 rok.
Nie zgłoszono Ŝadnych uwag ani zapytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za
2010 rok i poddał go pod głosowanie radnych:
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IX/39/2011 została podjęta jednogłośnie.
Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2010 rok w formie uchwały.
Po pozytywnym rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Burmistrza z wykonania budŜetu
gminy za 2010 rok, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Maria Krupa przedstawiła
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ujazdu z wykonania
budŜetu za 2010 rok.
Następnie przedstawiona została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu o przedłoŜonym przez Komisję wniosku wyraŜona uchwałą nr 356/2011 z dnia 15
czerwca b.r.
W związku z czym przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z
wykonania budŜetu za 2010 rok.
Na ustawowy stan 15 Radnych w głosowaniu wzięło udział 14, co stanowiło wymagane
quorum.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0 głosów
Wstrzymujących się 0 głosów
Rada Miejska w Ujeździe udzieliła Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z wykonania budŜetu
gminy za 2010 rok - Uchwała nr IX/40/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
W imieniu wszystkich radnych Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs,
Wiceprzewodniczący Tomasz Cichoń oraz radna Maria Krupa złoŜyli serdeczne
podziękowania i gratulacje Burmistrzowi Ujazdu - Tadeuszowi Kauchowi i Skarbnik Gminy
Helenie Strycharz z tytułu uzyskania absolutorium.
Burmistrz podziękował wszystkim radnym za pozytywną ocenę wykonania budŜetu w
minionym roku, czego wyrazem było jednomyślne udzielenie absolutorium. Podziękował
takŜe wszystkim pracownikom Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.
Gmina Ujazd cały czas sukcesywnie pozyskuje środki unijne na róŜne projekty. Ostatnio
zostały przygotowane wnioski o dofinansowanie zadań:
- przebudowa i modernizacja Domu Spotkań w Zimnej Wódce
- rozbudowa świetlicy w Sieroniowicach z budową zaplecza sportowo-rekreacyjnego
- przebudowa poddasza budynku remizy straŜackiej w Starym Ujeździe wraz ze zmianą
sposobu uŜytkowania na cele społeczno- kulturalne oraz budowa wiaty

Wcześniej został złoŜony wniosek o dofinansowanie zadania - przebudowa boiska
sportowego w Ujeździe.
Sytuacja dróg gminnych jest dobra, drogi zostały uporządkowane. Staramy się na bieŜąco
utrzymywać je w naleŜytym stanie.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz Ujazdu złoŜył serdeczne podziękowanie za
całoroczną pracę przy planowaniu i realizowaniu budŜetu Gminy pani Skarbnik - Helenie
Habrajskiej- Strycharz.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy- pani Helena Strycharz.
Wprowadzono tylko jedną zmianę w bieŜącym budŜecie gminy- dotyczy ona podziału dotacji
na remont koryta potoku Jordan na odcinku od zbiornika retencyjnego do rzeki Kłodnica oraz
przygotowanie dokumentacji na dalszy remont koryta potoku.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Radny Tomasz Cichoń odczytał takŜe pozytywną opinię o przedstawionym projekcie ze
wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w dniu 28 czerwca b.r.
Następnie przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie
radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IX/41/2011 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Projekt został przedstawiony radnym zarówno na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i
Gospodarki, jak i na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Omówiła go Skarbnik Gminy
Helena Strycharz. Zostały wprowadzone dodatkowe zadania na 2012 rok z planów
zagospodarowania przestrzennego, zatem zmieniła się wieloletnia prognoza finansowa i
wykaz przedsięwzięć realizowanych w okresie 2011-2015.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń przedstawił
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Następnie Tomasz Cichoń jako przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych
odczytał opinię radnych z posiedzenia na temat tego projektu.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IX/42/2011 została podjęta jednogłośnie.
- przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
Projekt został przedstawiony i omówiony przez Burmistrza Ujazdu zarówno na posiedzeniu
Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki, jak i na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych.
Radni na posiedzeniach Komisji dokładnie zapoznali się z załoŜeniami projektu uchwały.

Podjęcie tej uchwały ma na celu wspieranie przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy
Ujazd dając moŜliwość uzyskania zwolnienia lub ulgi w podatku od nieruchomości na
warunkach i zasadach określonych w uchwale.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Tomasz Cichoń przedstawił pozytywne opinie radnych z obu posiedzeń o
przedłoŜonym projekcie.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IX/43/2011 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przedstawiono wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej zgłoszone
przez radnych w sprawach porządkowych gminy Ujazd
Interpelacje i wolne wnioski
Nie zgłoszono na sesji Ŝadnych wniosków ani interpelacji.
Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej
Po zapoznaniu się z protokołem z VIII Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe wszyscy obecni radni
( w liczbie 14) zagłosowali za jego przyjęciem.
Sprawy róŜne
Przewodniczący obrad odczytał uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie przyjęcia
oświadczenia w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej przekazaną wraz z pismem przewodnim
przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu.
Zakończenie posiedzenia
Wyczerpawszy porządek IX Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe przewodniczący obrad zamknął
posiedzenie.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

