Protokół Nr X/2011
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 31 sierpnia 2011 roku w Sali Posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1800.
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,
Dyrektor GZO Michalina Ciapa, Kierownik OPS- Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda oraz Prezes Spółki z o.o. Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości- Lucyna
Rurynkiewicz. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność
obrad. Na ustawowy stan 15 radnych w sesji brało udział 15, co stanowi 100% składu
osobowego Rady.
Z uwagi na otrzymaną informację, Ŝe zaproszona na sesję Pani Lucyna Rurynkiewicz,
przybędzie godzinę później niŜ planowano, Przewodniczący Rady zaproponował zmianę w
porządku obrad, tak aby spotkanie z Panią Prezes odbyło się juŜ po podjęciu przygotowanych
uchwał.
Zmiana została jednomyślnie zaakceptowana poprzez głosowanie radnych, zatem porządek
obrad 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) wprowadzenia zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok,
b) zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd przyjętego Uchwałą Nr
LI/279/2010 RM w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r.
c) uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
d) powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do
Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
e) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie
na ławnika
6. Spotkanie z Prezesem Spółki z o.o. Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości –
Lucyną Rurynkiewicz
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.
10. Sprawy róŜne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący przedstawił pisemną informację o pracy Komisji Stałych w okresie od 30
czerwca do 31 sierpnia 2011 roku.

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 zmiany planów finansowych oraz związanych z
przygotowaniem tegorocznych wyborów parlamentarnych.
Opracowano informację z przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2011 r.
Otrzymali ją wszyscy radni. Burmistrz dodał, Ŝe budŜet gminny jest w tym roku skromny, ale
realizowany zgodnie z planem.
Informacja o pracy Burmistrza zawierała takŜe wykaz podpisanych w omawianym czasie
umów, m.in :
- na zakup, dostawę i montaŜ opraw oświetleniowych zewnętrznych w celu zamontowania na
parkingu za Urzędem
- na wykonanie usługi geodezyjnej oraz roboty dodatkowe na zadaniu „ Remont zjazdu z
drogi powiatowej Strzelce Op.- Ujazd w Starym Ujeździe.
- zakup, dostawę i montaŜ mebli do UIP w Ujeździe
- remont kanalizacji burzowej ul. Spacerowej w Ujeździe i Młyńskiej w Starym Ujeździe oraz
wyczyszczenie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pięknej w Ujeździe
- roboty budowlane i dodatkowe na zadaniu: Budowa drogi gminnej ul. Pięknej w Ujeździe.
Burmistrz poinformował takŜe radnych o rozstrzygnięciu przetargu na dowóz uczniów do
szkół. Zadanie to wykonywać będzie PKS Strzelce Opolskie.
Na spotkaniu roboczym wójtów i burmistrzów powiatu strzeleckiego w Zawadzkiem oraz na
spotkaniu w Nadleśnictwie w Rudzińcu, w których uczestniczył Burmistrz Ujazdu, omawiane
były szkody łowieckie.
Radni przyznali, Ŝe jest to duŜy problem dla rolników naszej gminy, zwłaszcza szkody
wyrządzane przez dziki.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
Projekt przedstawiła Helena Strycharz - Skarbnik Gminy wyjaśniając radnym główne
przesłanki zmian w budŜecie. Plan dochodów budŜetowych został zmieniony z powodu
urealnienia kwot dochodów po przetargach i złoŜonych wnioskach o dofinansowanie.
Otrzymano dotacje na zadanie:
- zagospodarowanie miejsc wypoczynku w Nogowczycach
Oraz trzy zadania zrealizowane w 2010 roku:
- zagospodarowanie miejsc wypoczynku w Ujeździe i Olszowej oraz rozbudowa
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Niezdrowicach
Gmina uzyskała równieŜ ponadplanowe dochody z renty planistycznej w kwocie 170 760 zł.
Nastąpiło takŜe zwiększenie planu wydatków m.in. na :
- wykaszanie traw i czyszczenie chodników przy drogach gminnych
- czyszczenie dróg dojazdowych do pól w Nogowczycach i Ujeździe
- budowa chodnika między ul. Piękną a ul. Traugutta w Ujeździe
- remont mieszkania komunalnego przy ul. Szkolnej w Ujeździe
- dodatkowe środki na koszty pobytu pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej
- koszenie terenów zielonych w Sieroniowicach (park i boisko)
- przegląd placów zabaw i konserwacja dźwigu w Kluczu
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki - Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię o przedłoŜonym projekcie uchwały.

Przewodniczący obrad 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 X/44/2011 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd przyjętego Uchwałą Nr LI/279/2010
RM w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r.
Projekt uchwały przedstawiła radnym Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Ogaza.
Wprowadza on zmiany do przyjętego ponad rok temu regulaminu udzielania pomocy
materialnej dla uczniów gminy Ujazd, tak aby usystematyzować i doprecyzować jego zapisy,
zwłaszcza w zakresie ustalania rodzaju udzielanego stypendium. Pomoc ta często była
przeznaczana w całości za zakup np. stroju sportowego lub galowego. W obecnym projekcie
znalazł się zapis określający, Ŝe łączna kwota wydatków na zakup stroju sportowego i
galowego nie moŜe przekroczyć 20 % udzielonej pomocy materialnej.
Stypendium szkolne powinno być przeznaczone na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji i
wyrównywanie jego szans, a nie na wsparcie materialne rodzin.
Został dopracowany sposób rozliczania przyznawanych stypendiów. Nie będzie juŜ
wymagana akceptacja dyrektora szkoły, weryfikacja będzie przeprowadzana przez
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz przedstawiła
pozytywną opinię o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Radna Maria Krupa zapytała Kierownik OPS Danutę Ogaza o ilość dzieci korzystających z tej
formy pomocy, na co uzyskała odpowiedź, Ŝe 44 uczniowie otrzymują takie stypendium.
Przewodniczący Rady 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 X/45/2011 została podjęta jednogłośnie.
- uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu. Był on omawiany szczegółowo na
posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.
Ochrona zabytków i opieka nad nimi naleŜy do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 23 VII
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na Burmistrza obowiązek
sporządzania co 4 lata Programu opieki nad zabytkami w gminie.
Program na lata 2011-2014 zawiera m.in. uwarunkowania prawne dotyczące ochrony i opieki
nad zabytkami, uwarunkowania ochrony dziedzictwa kulturowego na szczeblu krajowym i
wojewódzkim, charakterystykę zasobów i analizę stanu zachowania dziedzictwa kulturowego
Gminy Ujazd, analizę szans i zagroŜeń dla środowiska kulturowego oraz priorytety i
długofalowe kierunki działań Programu.
Integralną częścią Programu jest Gminna ewidencja zabytków z podziałem na zabytki
nieruchome znajdujące się w rejestrze zabytków i zabytki nieruchome znajdujące się w
ewidencji.

Przedstawiony Program został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Opolu.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz przedstawiła
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady 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 X/46/2011 została podjęta jednogłośnie.
- powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu
Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Projekt przedstawił radnym Przewodniczący Rady Rajmund Suhs. W tym roku kończy się
czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja
dotychczasowych ławników rada miejska powinna dokonać wyboru nowych ławników.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu
obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru.
Termin zgłaszania kandydatów upłynął 30 czerwca 2011 r. Zgłosił się jeden kandydat na
ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. Zgodnie z ustawą –Prawo o ustroju
sądów powszechnych Rada Miejska musi powołać zespół do wydania opinii o zgłoszonym
kandydacie.
Przewodniczący obrad zwrócił się do zebranych radnych o zgłaszanie kandydatów do
zespołu.
Zgłoszono trzy kandydatury radnych:
- Marię Borek
- Agatę Trusz
- Dawida Rusta
którzy wyrazili zgodę na pracę w zespole opiniującym kandydata na ławnika na kadencję
2012-2015.
Przewodniczący Rady 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 X/47/2011 została podjęta jednogłośnie.
- zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na
ławnika
Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
Rada Miejska musi wystąpić do wojewódzkiego komendanta Policji o informację na temat
zgłoszonego kandydata na ławnika. W tym celu naleŜy podjąć stosowną uchwałę, która
zostanie przesłana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
1
Uchwała nr X/48/2011 została podjęta większością głosów.
Spotkanie z Prezesem Spółki z o.o. Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości – Lucyną
Rurynkiewicz
Lucyna Rurynkiewicz- Prezes sp. z.o.o. Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości pracuje na
Uniwersytecie Opolskim.
Misją UIP jest pomoc nowym firmom z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w
osiągnięciu pozycji na rynku i ukierunkowaniu np. na współpracę z firmami funkcjonującymi
na terenie Gminy Ujazd i Strefy Aktywności Gospodarczej, które po okresie "inkubacji" w
przyszłości mogłyby uzupełniać i rozwijać SAG.
Beneficjentami projektu będą takŜe pracownicy UIP, świadczący usługi dla firm - klientów
poprzez szkolenia, konsultacje i udział w spotkaniach informacyjnych.
Zakłada się, Ŝe UIP będzie obsługiwał podmioty zlokalizowane w SAG oraz firmy spoza
Inkubatora poszukujące merytorycznego wsparcia.
Utworzony Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach swojej działalności oferuje:
1. Doradztwo i pomoc w rozpoczęciu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej tj:
•
•
•
•
•

usługi konsultingowe (doradztwo ekonomiczne, prawne, księgowe),
usługi szkoleniowe i warsztaty przedsiębiorczości,
usługi biurowe – dostęp do Internetu, moŜliwość korzystania z faksu, ksero, skanera,
rzutnika, projektora multimedialnego,
pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,
organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

2. Najem pomieszczeń po preferencyjnych cenach:
•

w zaleŜności od kategorii wynajmującego i okresu pobytu danej firmy w Inkubatorze.

UIP będzie takŜe opracowywał i realizował projekty dofinansowywane z funduszy unijnych.
Pierwszym realizowanym projektem jest projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki,
"Wiedza kapitałem w biznesie"
Celem głównym projektu jest nawiązanie współpracy pracowników Małych i Średnich
Przedsiębiorstw ze wskazanych branŜ z uczelniami wyŜszymi i jednostkami badawczorozwojowymi mającymi siedzibę na terenie województwa opolskiego w okresie 12-miesięcy
poprzez realizację staŜy praktycznych w uczelniach i jednostkach badawczo-rozwojowych
oraz organizację szkoleń praktycznych.
Grupę docelową projektu stanowi 10 pracowników Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy
odbędą staŜe oraz 60 pracowników z terenu woj. opolskiego, którzy przejdą szkolenia, w tym

32 kobiety i 28 męŜczyzn. Preferowane będą głównie osoby z branŜy budowlanej, produkcji
wyrobów chemicznych, produkcji metali i wyrobów metalowych, produkcji oraz dystrybucji
elektryczności, gazu, wody oraz branŜy gastronomiczno-turystycznej, którzy zostaną objęci
szkoleniami praktycznymi.
Radna Maria Krupa zadała pytanie, czy przewiduje się szersze rozpowszechnienie informacji
na temat działalności Inkubatora? Na co Pani Prezes Rurynkiewicz odpowiedziała , Ŝe
planowana jest cała kompleksowa kampania reklamowa.
Radny Sebastian Golec zapytał o konkretną pomoc dla młodych przedsiębiorców.
Pani Prezes wyjaśniła, Ŝe będą to głównie porady prawne, ekonomiczne i cały zakres szkoleń.
Radny Waldemar Fogel zapytał o moŜliwości pomocy rolnikom. Radny Norbert Jarosz dodał,
Ŝe gmina Ujazd jest w głównej mierze rolnicza, zatem właśnie na potrzebach rolników
naleŜałoby się skupić w tej pomocowej działalności. Pani Rurynkiewicz wyjaśniła, Ŝe UIP
zajmie się takŜe szkoleniami dla tej grupy społecznej, np. jak moŜna rozszerzyć swoją
działalność i uzyskać na ten cel dofinansowanie.
Oficjalne otwarcie Inkubatora nastąpi 30 września b.r. Prezes Lucyna Rurynkiewicz z
optymizmem patrzy w przyszłość i wierzy, Ŝe zamierzone cele zostaną osiągnięte, a Inkubator
Przedsiębiorczości będzie się rozwijał i dobrze słuŜył przedsiębiorcom i pozostałym
mieszkańcom gminy.
Radni Ŝyczyli powodzenia w rozwoju i planowanych działaniach, dziękując Pani Prezes za
przybycie na posiedzenie Rady.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Wniosków Komisji Stałych nie zgłoszono.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał pisma złoŜone przez radnych z Olszowej- Marię Borek i
Dawida Kubickiego od mieszkańców ich miejscowości w sprawie zamontowania progów
zwalniających na ul. Szkolnej i Sportowej oraz remontu Domu Nauczyciela.
Następnie Przewodniczący odczytał odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich
sesjach w sprawie:
- budowy chodnika i pogłębienia rowu w przy drodze na Kolonię Jaryszowską
- remontu przepustu w drodze na osiedlu Goj w Ujeździe
- wycinki krzewów w drodze na wzgórze „Bartek” w Ujeździe
- naprawy pobocza drogi gminnej w Zimnej Wódce przy zjeździe na Buczki
- naprawy ławek na pl. Lompy w Ujeździe
- przeglądu dróg transportu rolnego w gminie
- budowy chodnika od mostu na Kłodnicy do ul. Okrzei w Ujeździe
- naprawy drogi z Nogowczyc do Proboszczowic
- wytyczenia drogi z Kolonii Jaryszowskiej do Zimnej Wódki
- oczyszczenia z roślinności brzegów zbiornika retencyjnego w Ujeździe
- zwiększenia patroli Policji w weekendy w Ujeździe
Radni zgłosili następujące wnioski:

1. Radna Maria Krupa ponowiła wniosek, zgłaszany równieŜ przez radnego Józefa Duka o
zarurowanie i zasypanie rowu przy hali sportowej w Jaryszowie
2. Kolejny wniosek radnej Marii Krupa dotyczył chodnika na drodze do Kolonii
Jaryszowskiej – radna odwołuje się od otrzymanej negatywnej odpowiedzi na ten wniosek
twierdząc, Ŝe budowa tego chodnika jest konieczna z uwagi na bezpieczeństwo pieszych,
zwłaszcza dzieci, które właśnie zaczęły rok szkolny.
3. Tomasz Cichoń zwrócił się z wnioskiem o zobowiązanie właściciela posesji przy ul.
Mickiewicza 2 w Ujeździe naprzeciw budynku przychodni w Ujeździe o uporządkowanie
swojego budynku – potłuczone i sterczące niebezpiecznie szyby stanowią powaŜne
zagroŜenie, a roślinność zarasta juŜ drogę ul. Ligonia.
4. Radny Waldemar Fogel zwrócił się z wnioskiem o remont schodów na osiedle w Zimnej
Wódce (ul. Strzelecka )
5. Kolejny wniosek radnego Waldemara Fogel dotyczył zwrócenia się do właścicieli firm
transportowych z terenu gminy Ujazd o niekorzystanie z wąskich dróg transportu rolnego, czy
polnych, poniewaŜ cięŜki sprzęt bardzo niszczy ich nawierzchnię i pobocza,
6. Ponowny wniosek radnej Marii Krupa w sprawie uregulowania odpływu wody (poprzez
oczyszczenie rowu) z terenu za halą sportową w Jaryszowie,
7. Radna Irena Kois zwróciła się o uzupełnienie asfaltu do krawędzi chodnika na ul.
Wiejskiej w Niezdrowicach i załatanie dziur w nawierzchni tej drogi.
Radny Norbert Jarosz zadał pytanie o moŜliwość przeniesienia ujęcia wody przy cmentarzu
na ul. Traugutta w Ujeździe na drugą stronę ulicy, aby uniknąć przechodzenia przez bardzo
ruchliwą drogę. Jednak Burmistrz Ujazdu i Dyrektor ZGKiM wyjaśnili, Ŝe to wymaga
odpowiedniego projektu, a wnioskodawcą powinien być gospodarz cmentarza, czyli
Proboszcz Ujazdowskiej Parafii.
Radny Roman Kalisz zwrócił się o zakup nowej kosiarki do Balcarzowic, poniewaŜ
poprzednia się zepsuła, na co Burmistrz odpowiedział, Ŝe kosiarka z Balcarzowic jest juŜ
naprawiona i w najbliŜszym czasie zostanie dostarczona mieszkańcom wsi.
Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z IX Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał uchwałę Nr 21/62/2011 RIO
orzekającą o niewaŜności kilku zapisów w Uchwale RM w Ujeździe w sprawie przyjęcia
programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji z dnia 29 czerwca b.r.
Przewodniczący zaproponował zmianę stałego terminu sesji Rady Miejskiej w Ujeździe z
ostatniej środy na ostatni czwartek miesiąca z uwagi na brak moŜliwości uczestnictwa w
sesjach w Ujeździe radnych powiatu strzeleckiego naszej gminy, którzy w tym samym czasie
mają Sesje Rady Powiatu Strzeleckiego. Radni zaaprobowali wniosek przewodniczącego.
Radny Sebastian Golec zapytał Burmistrza Ujazdu, czy Gmina dysponuje w swoim archiwum
dokumentami sprzed II wojny światowej, poniewaŜ radny próbuje odnaleźć i odtworzyć
historyczny herb Starego Ujazdu.
Niestety wszystko zostało zniszczone podczas wojny – odpowiedział Burmistrz Tadeusz
Kauch- jednak najlepszą skarbnicą wiedzy są pamiętający czasy sprzed kilkudziesięciu lat i
do nich naleŜy się zwrócić; moŜe ktoś dysponuje jakimiś rysunkami, fotografiami czy
opisami, które mogą okazać się pomocne w tej sprawie.

Burmistrz nawiązał do pisma mieszkańców Olszowej w sprawie zamontowania progów
zwalniających na drodze, aby jeszcze raz dokładnie przemyśleli ten wniosek, gdyŜ juŜ
zdarzało się, Ŝe po załoŜeniu tego typu progów w innych miejscowościach mieszkańcy
zwracali się o ich zdemontowanie. Samochody przejeŜdŜając przez progi powodują duŜy
hałas oraz drgania, które przenosząc się na pobliskie budynki uszkadzają je, a często przy
omijaniu progów niszczy się chodniki i pobocza jezdni.
Radny Norbert Jarosz poprosił Burmistrza Ujazdu o krótkie przedstawienie tematu zebrania
dla mieszkańców odnośnie zamontowania solarów, poniewaŜ nie mógł w nim uczestniczyć.
Burmistrz odparł, Ŝe temat wzbudził duŜe zainteresowanie. Przybyło około 70 ludzi, Ŝeby
dowiedzieć się, Ŝe taka inwestycja moŜe być zrefinansowana w 70 %, ale najpierw trzeba
samemu zainwestować całość środków, np. z kredytu.
Na koniec Burmistrz Ujazdu zaprosił jak wszystkich radnych i gości na DoŜynki Gminne,
które odbędą się juŜ 4 września w Ujeździe.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zakończył IX Sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała E. Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

