Protokół Nr XI/2011
z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 września 2011 roku w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, która trwała od godz. 1500 do godziny 1900.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs. Brali w niej udział
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Dyrektor GZO Michalina
Ciapa, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik Referatu
Urzędu Karolina Gorzelnik, Radni Powiatu Strzeleckiego: Aniela Melson, Artur Kiowski i
Franciszek Łupak, oraz Prezes PKS S.A. w Strzelcach Opolskich Aleksander Patoła.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził ich prawomocność. Na
ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 15, co stanowiło 100 % składu osobowego
Rady.
Burmistrz Ujazdu zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad –
przedstawienie sytuacji publicznego transportu zbiorowego w gminie Ujazd z uwagi
otrzymane pismo z PKS w sprawie zamiaru likwidacji niektórych kursów autobusowych i
zaproszenie w związku z tym Prezesa PKS Strzelce Opolskie - Aleksandra Patoły.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń zgłosił wniosek o
umieszczenie w porządku obrad jeszcze jednego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w
sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok ze względu na zmiany kwot
wydatków zadań znajdujących się w wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt został omówiony na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Rady poddał zgłoszone wnioski pod głosowanie radnych, którzy
jednomyślnie je zaakceptowali, zatem porządek obrad po zmianach przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Spotkanie z Prezesem PKS S.A. Strzelce Opolskie - omówienie sytuacji publicznego
transportu zbiorowego w gminie Ujazd
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesjami.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2011
roku.
7. Podjecie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok.
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok
c) przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Ujazd na lata 2011-2020
d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd na lata 2011-2020
e) określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Ujazd
8. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli
działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.
9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.
12. Sprawy róŜne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Spotkanie z Prezesem PKS Strzelce Opolskie - omówienie sytuacji publicznego
transportu zbiorowego w gminie Ujazd
Przewodniczący obrad zwrócił się do Prezesa PKS S.A. Aleksandra Patoły z prośbą
o zapoznanie radnych z aktualną sytuacją publicznego transportu zbiorowego w powiecie
strzeleckim ze szczególnym uwzględnieniem gminy Ujazd.
Aleksander Patoła podziękował za zaproszenie na sesję i umoŜliwienie tym samym
przedstawienia źródłowej informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa i stanu transportu
zbiorowego w naszym powiecie w nawiązaniu do ostatniego nagłośnienia tematu w mediach.
Na początku zdementował doniesienia o planowanych zmianach w kursach PKS juŜ od
października b.r. Takie ustalenia nie były poczynione, choć zanalizowano wszystkie kursy
pod względem rentowności i zwrócono się do wszystkich urzędów gminnych w powiecie
strzeleckim o dofinansowanie tych kursów autobusowych, w których uzyskane wpływy nie
przekraczają 1,70 zł na 1 km.
Ze szczegółowej analizy przeprowadzonej przez Spółkę wynika, Ŝe ponad połowa kursów jest
dla spółki nierentowna. Zarząd spółki argumentuje, Ŝe do 70% kursów PKS musi dopłacać. W
ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba pasaŜerów strzeleckiego PKS-u spadła o 13%. Rosną za to
koszty przewozu. Znacznie podroŜała ropa. W wielu kursach wpływ z jednego kilometra nie
osiąga kwoty 1,70 zł, czyli nie wystarcza na pokrycie kosztów paliwa i pracy kierowcy.
Do tej pory straty na przewozach były równowaŜone przychodami z innych prowadzonych
przez spółkę działalności : PKS prowadzi stację paliw, autoserwis, sklep z częściami
samochodowymi, myjnię oraz wynajmuje część swojego biurowca. Zarabia teŜ na dowoŜeniu
uczniów do szkół. Jednak dłuŜej nie jest w stanie ratować niedochodowych kursów. Z analizy
budŜetu za osiem miesięcy tego roku wynika, Ŝe spółka dołoŜyła juŜ do przewozów 1,5 mln
zł. Do końca roku trzeba będzie dołoŜyć ogółem 2,5 mln zł, a planowany dochód
przedsiębiorstwa z pozostałej działalności wynosi 2 mln zł. Dlatego Zarząd Spółki zwraca się
do poszczególnych gmin, aby razem wypracować rozwiązanie finansowania lub likwidowania
nierentownych przewozów.
Podstawowym aktem prawnym regulującym działania Spółki jest Ustawa z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Określa zasady organizacji i funkcjonowania
regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a takŜe zasady finansowania regularnego przewozu
osób w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze
uŜyteczności publicznej. Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego
usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasaŜerskiego.
Ustawa określa podział na organizatora i operatora transportu publicznego. Do zadań
organizatora naleŜy: planowanie rozwoju transportu; organizowanie publicznego transportu
zbiorowego; zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Organizatorem jest samorząd
gminny, powiatowy lub wojewódzki.
Natomiast operator (publiczny lub prywatny) wykonuje zadanie przewozu osób na podstawie
planu transportowego ustalonego przez organizatora.
W związku z coraz trudniejszą kondycją finansową przedsiębiorstwa konieczne będzie
podjęcie kroków w celu znalezienia w miarę optymalnego rozwiązania. Partnerem do rozmów
muszą być organizatorzy transportu w rozumieniu ustawy, czyli organy samorządu.

NaleŜy rozwiązać problem nierentownych kursów autobusowych, które ze względów
społecznych nie powinny być zlikwidowane.
Prezes PKS dodał, Ŝe komunikacja publiczna dotowana jest w całej Europie.
Burmistrz Ujazdu po otrzymaniu pisma z PKS w sprawie dofinansowania nierentownych
kursów przeprowadził własnymi środkami analizę potrzeb w zakresie transportu zbiorowego
w gminie. Przez kilka dni prowadzone były obserwacje ilości pasaŜerów na poszczególnych
kursach. W ich wyniku powstają koncepcje ograniczenia niektórych kursów w taki sposób,
aby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to mieszkańców gminy.
Burmistrz ma sporo wątpliwości co do sposobu dofinansowania działalności PKS –
praktycznie nie ma kursów przebiegających na terenie tylko jednej gminy; często trasa
przebiega przez trzy lub cztery gminy- jak w takim przypadku mają podzielić koszty? Jego
zdaniem główna rola w rozwiązaniu tego problemu przypada Powiatowi Strzeleckiemu.
Jest to kolejne zadanie dla samorządów, za którymi nie idą pieniądze – zauwaŜył Burmistrz
Tadeusz Kauch. Jednak temat jest bardzo waŜny i będziemy zmuszeni się nim zająć.
Radna Magdalena Ogaza zapytała Prezesa PKS Pana Patołę o ilość zatrudnionych
pracowników Spółki, w tym pracowników administracji, na co Prezes odpowiedział, Ŝe
ogólnie zatrudnionych jest 125 osób na 121 etatach, w tym pracowników umysłowych – 30.
Do nich zaliczamy takŜe dyŜurnych ruchu, kontrolerów technicznych. Typowo biurowych
stanowisk jest 14. W tym roku zwolniono z administracji 7 osób.
Burmistrz Ujazdu poruszył jeszcze jedno zagadnienie - dowozu pracowników do zakładów w
gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej. Jest to na tyle powaŜny problem, Ŝe około 30
potencjalnych pracowników nie podjęło pracy w FM Logistic z powodu braku moŜliwości
dojazdu do pracy. Czy jest moŜliwe uruchomienie dodatkowego kursu, który zabezpieczyłby
dojazd do i z zakładu w Strefie?- zapytał Prezesa PKS.
Oczywiście - moŜna i trzeba na ten temat rozmawiać- odpowiedział Aleksander Patoła. Na
pewno jest moŜliwe wzajemne porozumienie i w miarę optymalne rozwiązanie problemu.
Temat planowanych ograniczeń w transporcie publicznym, likwidacja nierentownych kursów
lub konieczność ich dotowania mocno poruszyła radnych, którzy zwracali uwagę na
pozaekonomiczne aspekty rozwiązań komunikacyjnych. NaleŜy pamiętać o mieszkańcach nie
posiadających własnych samochodów – osobach starszych oraz dzieciach i młodzieŜy, dla
których autobus PKS jest właściwie jedynym łącznikiem ze światem zewnętrznym. Zwrócono
takŜe uwagę na zbyt wysokie ceny biletów zarówno jednorazowych, jak i miesięcznych.
Radna Maria Krupa odczytała petycję rodziców dzieci i młodzieŜy z Jaryszowa oraz osób
starszych i nie dysponujących własnym środkiem transportu o poczynienie kroków w celu nie
likwidowania porannych kursów z Jaryszowa do Strzelec (o godz. 6.05 ) oraz do Kędzierzyna
(o godz. 7.00).
Prezes Patoła zapoznał się z tą petycją i przyznaje, Ŝe kursy te są potrzebne ze względów
społecznych, lecz jego zdaniem wymagają wsparcia finansowego ze strony samorządu.
Komunikacja publiczna powinna być na wysokim poziomie, doinwestowana, przyjazna
klientom. Na to potrzeba środków i wspólnego zaangaŜowania zarówno przewoźnika, jak i
wszystkich organów samorządu terytorialnego.
Zaplanowane są kolejne spotkania w tej sprawie z włodarzami wszystkich gmin w powiecie.
Miejmy nadzieję, Ŝe wspólnymi siłami uda się rozwiązać ten trudny problem.

Przewodniczący Rady podziękował Prezesowi PKS Strzelce Opolskie za przybycie i
przeszedł do kolejnego punktu obrad:
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący przedstawił informację o pracy Rady w okresie od 1 września do 29 września
2011 roku.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił pisemną informację o pracy w okresie między
sesjami.
Omówił ogólnie projekty uchwały przygotowane na dzisiejszą sesję oraz wydane zarządzenia.
W omawianym okresie podpisano takŜe umowy na:
- zakup i montaŜ regałów do archiwum Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
- budowę ścieŜki rowerowo-pieszej łączącej ul. Piękną z ul. Traugutta w Ujeździe
- remont przystanku w Kluczu i KsięŜym Lesie
- obcinkę gałęzi drzew i krzewów drogi dojazdowej do pól w Nogowczycach i wykaszanie
poboczy dróg gminnych
Podjęty został temat kompleksowej kontroli pojazdów przejeŜdŜających przez gminę Ujazd
na skutek licznych skarg mieszkańców dotyczących głównie nadmiernej ich prędkości.
Została podpisana umowa z firmą, która zmierzy natęŜenie ruchu i prędkość pojazdów w 10
punktach gminy.
W dniu 2 września Burmistrz uczestniczył w seminarium „Mój Rynek - Stałe Targowiska” w
Opolu. Na zorganizowanie takiego stałego miejsca sprzedaŜy bezpośredniej przez rolników
moŜna otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych. Burmistrz przedstawił radnym
moŜliwość wyremontowania i adaptacji do celów handlowych zabytkowego, ale mocno
zniszczonego budynku spichlerza w Ujeździe.
W dniu dzisiejszym Burmistrz brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Związek
Międzygminny „Czysty Region”. Związek złoŜył wniosek o wsparcie finansowe do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Znajduje się on na liście rezerwowej.
Omawiano oferty zgłoszeniowe firm zainteresowanych budową wysypiska i przetwarzaniem i
utylizacją odpadów.
Burmistrz poinformował radnych, Ŝe w dniu 3 października wraz z Panią Skarbnik Gminy
podpiszą umowy na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich naszych
trzech wniosków z Zimnej Wódki, Sieroniowic i Starego Ujazdu. Zadania te mają być
zakończone i rozliczone w ciągu trzech lat – do 3 X 2014 roku. Do Programu zgłoszono 30
wniosków, a wybrano 16 - w tym trzy zgłoszone przez naszą Gminę.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2011
roku.
Temat został przedstawiony ogólnie przez Burmistrza Ujazdu. Wszyscy radni otrzymali pod
koniec sierpnia pisemną informację zawierającą sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy
Ujazd w I półroczu b.r. BudŜet jest realizowany zgodnie z załoŜeniem. Wykonanie dochodów
kształtowało się na poziomie 49,9 % planu (w tym podstawowych dochodów podatkowych –
49,8 %), a wydatków na poziomie 47,6 %.
W okresie sprawozdawczym wypracowano nadwyŜkę w kwocie 272 958, 90 zł.
W I półroczu poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 037 364,85 zł, co stanowi 34,7 %
planu.
Zadania inwestycyjne wykonano w 36, 4 %; nie ma zagroŜenia realizacji inwestycji w 2011
roku. Szczegółową informację dotyczącą sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy

w I półroczu b.r. przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz na posiedzeniu Komisji
BudŜetu, Finansów i Gospodarki w dniu 27 września.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Rajmund Suhs odczytał Uchwałę nr 442/2011 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 września b.r. pozytywnie opiniującą przedłoŜoną przez
Burmistrza Ujazdu informację o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2011 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- wprowadzenia zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
Projekt przedstawił Burmistrz Ujazdu – Tadeusz Kauch. Zwiększenie planu dochodów
nastąpiło w wyniku sprzedaŜy nieruchomości gruntowych, otrzymanych dotacji celowych z
budŜetu państwa na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych oraz otrzymanych
odszkodowań za zalane pomieszczenia w PSP w Ujeździe i PP w Zimnej Wódce.
Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w wyniku korekty planu wydatków.
Na zwiększenie planu wydatków wpłynęło m.in.:
- dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji w szkołach i
przedszkolach
- zakup pompy do przepompowni ścieków w Jaryszowie
- wydatki związane z organizacja wyborów do Sejmu i Senatu
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i adaptację
zabytkowego spichlerza w Ujeździe
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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XI/49/2011 została podjęta jednogłośnie.
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok
Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Ujazdu. Był on omawiany takŜe na
posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki. W związku ze zmianą w wykazie
przedsięwzięć kwot wydatków na niŜej wymienionych zadaniach finansowanych z Programu
Obszarów Wiejskich:
- „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza
sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach” z 700 tys. zł na 1.060 tys. zł
- „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem
terenu w Zimnej Wódce” z 400 tys. zł na 760 tys. zł
oraz wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej dodatkowo zadania – „Przebudowa
poddasza budynku remizy straŜackiej wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na cele
społeczno-kulturalne oraz budowa wiaty w Starym Ujeździe” w kwocie 550 tys. zł naleŜało uaktualnić zapisy uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.
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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XI/50/2011 została podjęta jednogłośnie.
przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ujazd na
lata 2011-2020
Projekt uchwały omawiany wcześniej na posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Społecznych został przedstawiony przez Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Danutę
Ogaza.
Opracowanie Strategii pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa ona
misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdroŜenie powinno w znaczny
sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować
społeczne skutki kwestii społecznych. Dokument stanowi zatem podstawę do realizacji
stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy
warunków Ŝycia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagroŜeni marginalizacją
i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ujazd składa się z
trzech zasadniczych części, tj. części wprowadzającej, diagnostyczno-analitycznej
i programowej.
Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz uwarunkowań
zewnętrznych (prawnych i strategiczno-programowych) tworzenia dokumentu.
Część diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczące gminy oraz diagnozę
sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie. Część programowa zawiera najistotniejsze
załoŜenia polityki społecznej gminy na najbliŜsze lata. Są one ujęte w formie misji, celów
strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań.
Główne cele nazywamy strategicznymi. Są to:
- Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu oraz zapobieganie ich skutkom,
- Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania
oraz umoŜliwienie im udziału w Ŝyciu społecznym
- Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do słuŜby zdrowia oraz wspieranie rodzin
i osób dotkniętych problemami uzaleŜnień i przemocy w rodzinie
- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie
- Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego
Realizacja celów strategicznych następuje poprzez cele operacyjne. Znaczna większość z nich
ma charakter ciągły. W Strategii zapisane są dwa cele tzw. twarde, czyli z określonym
terminem realizacji – utworzenie klubu seniora w 2014 roku oraz Ŝłobka w 2017 roku.
Kierownik OPS stwierdziła, Ŝe jednym z priorytetów dla jej działań będzie pozyskiwanie
wolontariuszy wspierających osoby starsze i niepełnosprawne.
Radna Maria Krupa zapytała o lokalizację Ŝłobka, ale w tej sprawie jeszcze nie ma
konkretnych postanowień.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz odczytała
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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XI/51/2011 została podjęta jednogłośnie.
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd na lata 2011-2020
Projekt uchwały przedstawiła równieŜ Kierownik OPS Danuta Ogaza.
Opracowanie takiego programu naleŜy do zadań własnych gminy zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1
ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy.
Program zawiera diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Ujazd oraz wyznaczone
cele wraz z działaniami do ich realizacji.
Wyznaczone zostały następujące cele:
- Wsparcie rodzin, w których stosowana jest przemoc
- Podniesienie świadomości mieszkańców gminy w zakresie przemocy w rodzinie
- Zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Działania wyznaczone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd na lata 2011-2020 mają charakter ciągły.
Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację działań są: Burmistrz Ujazdu, Rada Miejska,
Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, placówki oświatowe szczebla
podstawowego i gimnazjalnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz odczytała
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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XI/52/2011 została podjęta jednogłośnie.
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Ujazd
Projekt uchwały zreferowała radnym Kierownik Referatu Urzędu Karolina Gorzelnik.
Ostatnia uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe regulująca sprawy gospodarowania
nieruchomościami była podjęta 16 czerwca 1998 roku. W związku ze zmianą ustawy o
gospodarce nieruchomościami i niektórych zapisów ustawy o samorządzie gminnym naleŜało
dostosować uchwałę Rady do obowiązujących aktów prawnych. Zapisy dotyczące
udzielanych bonifikat pozostały bez zmian.
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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XI/53/2011 została podjęta jednogłośnie.
Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli
działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa przedstawiła radnym protokół pokontrolny
nr 4/2011 z kompleksowej kontroli działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Ujeździe przeprowadzonej dnia 14 września 2011 r.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie przyjęcia protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu zagłosowało 15 radnych.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe przedstawili wnioski:
- Norbert Jarosz - Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w
sprawie propozycji do projektu budŜetu na 2012 r.
- Agata Trusz – Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie dodatkowej
dotacji na Caritas w przyszłym roku
- Tomasz Cichoń - Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w sprawie wniosków do
budŜetu na 2012 r.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad przedstawił odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na wnioski i interpelacje
zgłoszone na poprzednich sesjach w sprawach:
- remontu drogi śródpolnej Proboszczowice-Nogowczyce
- uporządkowania działki na ul. Mickiewicza w Ujeździe
- wniosków wysłanych do Zarządu Powiatu Strzeleckiego
- budowy chodnika na Kolonię Jaryszowską
- zamontowania progów zwalniających w Olszowej
- moŜliwości remontu Domu Nauczyciela w Olszowej
Korzystając z obecności radnych Powiatu Strzeleckiego: Anieli Melson, Artura Kiowskiego i
Franciszka Łupaka radni Rady Miejskiej w Ujeździe zgłosili po raz kolejny wnioski
skierowane do Zarządu Powiatu Strzeleckiego:
1. Wniosek radnych Marii Krupa oraz Józefa Duka o zarurowanie rowu przy hali
sportowej w Jaryszowie
2. Wniosek radnych z Jaryszowa o wycięcie starych topól przy drodze z Ujazdu do
Jaryszowa
3. Wniosek Sebastiana Golec o odwodnienie drogi ul. 40-lecia przy przystanku PKS w
Starym Ujeździe i naprawa murku oporowego. Radny zwraca się takŜe z prośbą o podanie
terminu dokończenia chodnika przy drodze powiatowej w Starym Ujeździe.
4. Wniosek radnego Waldemara Fogel o wycięcie topól przy moście w Zimnej Wódce i
naprawa schodów na osiedle „Korea”

5. Radna Irena Kois zgłosiła wniosek o naprawę nawierzchni drogi na Wydzierów w
Niezdrowicach oraz uzupełnienie asfaltu do krawędzi chodnika na ul. Wiejskiej w
Niezdrowicach
6. Wniosek Marii Krupa o odwodnienie drogi z Zimnej Wódki do Jaryszowa
7. Wniosek Marii Borek o budowę chodnika od starej kuźni w dół do budynku straŜy w
Olszowej
8. Wniosek radnego Romana Kalisza o poszerzenie i naprawę nawierzchni drogi z
Sieroniowic do Balcarzowic
W imieniu radnych Powiatu Strzeleckiego Aniela Melson zadeklarowała regularny udział
radnych powiatowych w obradach sesji Rady Miejskiej w Ujeździe, tak aby na kaŜdej sesji
był przynajmniej jeden ich przedstawiciel.
Zapisała wszystkie zgłoszone wnioski dodając, Ŝe do 15 października przyjmowane są
propozycje do przyszłorocznego budŜetu w Starostwie Powiatowym.
Radna Magdalena Ogaza zapytała o sytuację szpitala w Strzelcach Opolskich w związku
z pogłoskami, Ŝe nie przyjmuje juŜ pacjentów.
Aniela Melson przyznała, Ŝe sytuacja jest trudna, podobnie zresztą jak w całym kraju, bo
Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce płacić za tzw. nadwykonania. Jednak jest przekonana,
Ŝe pacjenci nie pozostaną bez pomocy, a sprawy sporne zostaną rozwiązane bez uszczerbku
dla chorych.
Magdalena Ogaza zadała kolejne pytanie radnym Powiatu Strzeleckiego o ich działania
podjęte w celu ograniczenia bezrobocia młodych ludzi na terenie naszej gminy.
Głos zabrał Artur Kiowski, stwierdzając, Ŝe temat jest bardzo trudny, związany głównie, jego
zdaniem, z brakiem odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia. Mało jest ofert dla
pracowników niewykwalifikowanych. W dobie kryzysu gospodarczego przedsiębiorcy bardzo
ostroŜnie podejmują decyzję o rozwoju inwestycyjnym swojej firmy i zatrudnianiu nowych
pracowników.
Radny Franciszek Łupak nawiązując do licznych wniosków radnych w sprawach dróg
powiatowych naszej gminy dodał, Ŝe łączna długość dróg powiatowych wynosi 313 km.
Większość wymaga gruntownego remontu, gdyŜ nie mają odpowiedniej podbudowy. Środki
finansowe w budŜecie powiatu są niewystarczające na ich remont, bo budowa 1km drogi
kosztuje 1-2 mln zł! Wykonuje się więc remonty najpotrzebniejsze i najpilniejsze.
Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z X Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne
Radna Agata Trusz zwróciła się do Burmistrza Ujazdu w sprawie sfinansowania zakupu
fantoma dla Publicznego Gimnazjum Ujeździe na potrzeby szkolenia z udzielania I pomocy
Radny Roman Kalisza zapytał o moŜliwość dostarczenia „wanny” drobnego kamienia na
wyrównanie nawierzchni ul. Lipowej w Balcarzowicach obok posesji p. Kania
Radna Agata Trusz zgłosiła problem utworzenia się niecki z zastoiną wody w drodze krajowej
na ul. Traugutta w Ujeździe przy posesjach p. Soja i Głaba.
Burmistrz Ujazdu odpowiedział, ze problem jest juŜ zgłoszony do zarządcy drogi i w
najbliŜszym czasie zostanie rozwiązany.
Przewodniczący obrad odczytał pisma skierowane do Rady:
- podanie rodziców uczniów z PSP Jaryszów o zorganizowanie zajęć świetlicowych w szkole
- protest mieszkańców Sieroniowic przeciw transportowi cięŜarowemu o nadmiernym tonaŜu

- pismo z Nadleśnictwa w Strzelcach Opolskich w sprawie zaopiniowania dokumentacji do
wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa znajdujących się w ich zarządzie.
Radna Maria Krupa zaprosiła wszystkich radnych na festyn do Jaryszowa, który odbędzie się
w dniu 1 października b.r.
Burmistrz Ujazdu zaprosił radnych na oficjalne otwarcie Ujazdowskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości, które odbędzie się w piątek 30 IX. o godz. 12.00
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zamknął XI Sesję Rady Miejskiej w
Ujeździe.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

