Protokół Nr XII/2011
z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 27 października 2011 roku w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, która trwała od godz. 1500 do godziny 1800.
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, Dyrektor
ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik Referatu Urzędu Monika Jastrzembska, Radna Powiatu
Strzeleckiego Aniela Melson, oraz dziennikarka „Strzelca Opolskiego”- Justyna Lehun.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził ich prawomocność. Na
ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 13, co stanowiło quorum.
Burmistrz Ujazdu zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad –
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach
administracyjnych wsi Nogowczyce.
Przewodniczący Rady poddał zgłoszony 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) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ujazd oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
b) przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych
wsi Nogowczyce
d) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
e) określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zwolnień
f) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
g) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
h) zmian budŜetu i budŜecie gminy na 2011 rok
i) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję
2012-2015
6. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych
złoŜonych za 2010 rok przez:
- Radnych,
- Pracowników samorządowych
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
10. Sprawy róŜne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący przedstawił informację o pracy Rady w okresie od 30 września do 27
października 2011 roku.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił pisemną informację o pracy w okresie między
sesjami.
Zostały ogólnie omówione projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję oraz
zarządzenia wydane w omawianym okresie, m.in. w sprawie zmiany planów finansowych
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy w Ujeździe,
Nogowczycach, Jaryszowie i Kluczu, a takŜe do sprzedaŜy - lokal mieszkalny w Ujeździe.
Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i
adaptację spichlerza na targowisko miejskie w Ujeździe oraz na budowę wiaty – miejsca
wypoczynku i rekreacji w Nogowczycach.
Burmistrz Ujazdu uczestniczył w zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie zapoznano się z ofertami firm zajmujących się utylizacją
odpadów komunalnych. Oferty złoŜyło 5 firm proponujących róŜne technologie
przetwarzania odpadów.
W związku z wystąpieniem zjawiska gnicia ścieków w rurach systemu kanalizacji w naszej
gminie planuje się przeprowadzenie analizy miejsc i przyczyn gnicia ścieków i opracowanie
sposobu likwidacji tego problemu.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz Tadeusz Kauch dodał, Ŝe jest bardzo małe
zainteresowanie w sprawie budownictwa społecznego z udziałem kapitału przyszłych
właścicieli mieszkań w naszej gminie.
Uwag nie zgłoszono.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ujazd oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Projekt przedstawiła Monika Jastrzembska, Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw
Komunalnych i Planowania Przestrzennego. Był on dokładnie omówiony przez projektanta –
Renatę Klimek na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe
w dniu 25 października b.r.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz dokonuje
oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz planów miejscowych co najmniej raz w czasie trwania kadencji.
Obecne obowiązujące Studium zostało uchwalone 12 września 2008 roku. Zakres
merytoryczny niniejszej oceny aktualności obejmuje m.in.:
- analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w tym identyfikację
potencjalnych konfliktów przestrzennych
- analizę wydanych decyzji o warunkach zabudowy i wydanych pozwoleń na budowę
- analizę złoŜonych wniosków o zmianę Studium lub planu miejscowego
- badanie zgodności Studium i planów miejscowych z obowiązującym prawem, w
szczególności z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ocena aktualności została przedstawiona Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej,
która zaopiniowała ją pozytywnie.
W wyniku przeprowadzonych analiz popartych stanowiskiem Komisji Urbanistycznej wobec
zmian legislacyjnych oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych i środowiskowych
stwierdzono częściową nieaktualność dotychczas obowiązującego Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd.

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 takŜe pozytywną opinię wypracowaną na tym posiedzeniu na temat tego projektu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XII.54.2011 została podjęta jednogłośnie.
- przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd
Ten projekt został omówiony takŜe przez Monikę Jastrzembską - kierownika Referatu
Planowania Przestrzennego. W związku ze stwierdzeniem częściowej nieaktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przystępuje się do
rozpoczęcia procedury jego zmiany.
Podjęcie tej uchwały ma na celu dostosowanie zapisów obowiązującego Studium do
aktualnego stanu prawnego oraz aktualnych uwarunkowań społecznych, przyrodniczych i
gospodarczych w gminie Ujazd. Jako przykład koniecznych zmian Pani Jastrzembska podała
potrzebę korekty terenów komunikacyjnych Ujazdu w związku z planowaną budową
obwodnicy północnej.
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.
Radna Maria Krupa zadała pytanie o ilość złoŜonych wniosków o zmianę miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego i czy są one rozpatrywane pozytywnie?
W sumie wpłynęły do gminy 32 wnioski, najwięcej z Ujazdu - 13, z Sieroniowic -7,
z Jaryszowa - 5, z Nogowczyc, Olszowej i Zimnej Wódki po 2, oraz z Balcarzowic - 1 odpowiedziała Monika Jastrzembska, kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i
Planowania Przestrzennego. Wnioski te nie zostały jeszcze rozpatrzone. Nastąpi to w trakcie
sporządzania zmiany studium i na tej podstawie będzie moŜna wprowadzać zmiany do mpzp
dla poszczególnych miejscowości.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XII.55.2011 została podjęta jednogłośnie
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi
Nogowczyce
Projekt został omówiony, tak jak dwa poprzednie, przez Monikę Jastrzembską. Obszar objęty
zmianą planu stanowi działka będąca własnością gminy Ujazd, która jest przeznaczona na

miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi Nogowczyce. Na ich wniosek planuje się
takŜe budowę drewnianej wiaty, co wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Obowiązujący
plan nie dopuszcza moŜliwości realizacji obiektów budowlanych na tym terenie, zatem
konieczna stała się zmiana obowiązującego mpzp.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Tomasz Cichoń przedstawił pozytywne opinie radnych z obu do posiedzeń o
przedłoŜonym projekcie
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt i zwrócił się do radnych o jego
przegłosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XII.56.2011 została podjęta jednogłośnie
- określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
Temat podatków i opłat lokalnych był dokładnie omawiany zarówno na posiedzeniu Komisji
BudŜetu, Finansów i Gospodarki, jak i na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych.
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Zakłada on ogólnie obniŜenie stawek
podatków lokalnych o 5 % w stosunku do propozycji Ministra Finansów, z wyjątkiem
podatku od gruntów pozostałych (nie związanych z prowadzeniem działalności gosp., ani nie
zajętych przez zbiorniki wodne), który został obniŜony z 0,43 zł do 0,30 za 1 m2 oraz podatku
od budowli w postaci urządzeń wodociągowych, który obniŜono z 2 % do 0,6 % ich wartości.
Nowe stawki obowiązywać będą od 1 stycznia 2012 r.
Radny Tomasz Cichoń jako przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki oraz
wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady odczytał pozytywne opinie na temat projektu z
obu posiedzeń.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XII.57.2011 została podjęta jednogłośnie
- określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zwolnień
Projekt został przedstawiony przez Skarbnik Gminy –Helenę Strycharz.
Proponowana przez Ministra Finansów dzienna stawka opłaty targowej na przyszły rok
wynosi 728,64 zł. Burmistrz Ujazdu odnosi swoją propozycję nie do tej wysokiej wartości,
tylko do stawki obowiązującej w naszej gminie w roku bieŜącym. Proponuje podnieść opłatę
targową z 40 zł do 50 zł w roku przyszłym. Nie trzeba będzie jej wnosić w przypadku
sprzedaŜy prowadzonej w czasie festynów i jarmarków o charakterze charytatywnym oraz
promującym kulturę, organizowanych przez samorządowe instytucje kultury, parafie i inne
osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków
wyznaniowych.
Radni opracowując projekty uchwał na posiedzeniach Komisji zaakceptowali propozycję
Burmistrza.
Radny Tomasz Cichoń - przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki oraz
wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady odczytał pozytywne opinie na temat projektu z
obu posiedzeń.

Uwag nie zgłoszono
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XII.58.2011 została podjęta jednogłośnie
- obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
Skarbnik Gminy przedstawiła kolejny projekt w sprawie określenia podatku rolnego na
przyszły rok. Podstawą ustalenia podatku jest średnia cena 1 decytony Ŝyta za okres
pierwszych trzech kwartałów roku, ogłaszana przez Prezesa GUS. W tym roku wystąpił
znaczny wzrost tej ceny w stosunku do roku poprzedniego z 37,64 zł do 74,18 zł. W związku
z tak duŜą podwyŜką ceny wyjściowej do obliczenia podatku rolnego Burmistrz Ujazdu
zgłosił w projekcie uchwały propozycję obniŜenia ceny Ŝyta o 25% do kwoty 56 zł za 1 dt.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Tomasz Cichoń odczytał takŜe pozytywną opinię o przedstawionym projekcie ze wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Norbert
Jarosz odczytał pozytywną opinię członków swojej Komisji na temat omawianego projektu
uchwały oraz wniosek Komisji o przeznaczenie 5 % z przyszłorocznego podatku rolnego na
remont dróg polnych.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XII.59.2011 została podjęta jednogłośnie.
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Projekt omówiony przez Helenę Strycharz - Skarbnika Gminy, określa stawki podatku od
środków transportowych w zaleŜności od ich masy całkowitej, ilości osi jezdnych i systemów
ich zawieszenia. W projekcie zakłada się podwyŜkę tych stawek o 4,2 %, czyli o wskaźnik
inflacji obliczony na podstawie I półrocza b.r.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Tomasz Cichoń odczytał takŜe pozytywną opinię o przedstawionym projekcie ze wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XII.60.2011 została podjęta jednogłośnie

- wprowadzenia zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
Skarbnik Gminy Helena Strycharz przedstawiła kolejny projekt dotyczący zmian w budŜecie
gminy. Nastąpiły one w wyniku m.in. zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Opolskiego
na dofinansowanie zadań własnych i zwrotu środków z dofinansowania za zrealizowane w
roku ubiegłym zadanie inwestycyjne w Kluczu. Zwiększyły się teŜ wydatki z budŜetu m.in.
na umocnienie płytami skarp i dna rowu przy boisku w Olszowej, wykonanie operatów
szacunkowych budynków oddanych w trwały zarząd ZGKiM, przejęcie gruntu pod drogę w
Sieroniowicach, dodatkowe środki na dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych OPS, czy
pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Tomasz Cichoń przedstawił pozytywne opinie radnych z obu do posiedzeń o
przedłoŜonym projekcie
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XII.61.2011 została podjęta jednogłośnie.
Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2012-2015
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs przedstawił podstawę prawną do dokonania przez radę
gminy wyboru ławników, którym jest ustawa o ustroju sądów powszechnych.
Radna Agata Trusz odczytała opinię zespołu powołanego uchwałą Rady Miejskiej w
Ujeździe nr X/47/2011 do zaopiniowania kandydatów na ławników, a mianowicie opinię o
kandydacie Piotrze Kołodziej. Opinia została dołączona do niniejszego protokołu.
Zgodnie z ustawą wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Przystąpiono zatem do wyboru
komisji skrutacyjnej. Zgłoszono do niej następujące kandydatury radnych, którzy wyrazili
zgodę na pracę w komisji:
1. Maria Borek,
2. Agata Trusz
3. Dawid Kubicki.
Rada jednogłośnie zaakceptowała poprzez głosowanie skład komisji skrutacyjnej.
Następnie komisja skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia biurowego w celu
przygotowania kart do tajnego głosowania, a przewodnicząca komisji Agata Trusz objaśniła
radnym zasady głosowania.
Następnie radni na podstawie listy obecności otrzymali karty do głosowania i po dokonaniu
stosownego zaznaczenia wrzucili je do urny.
Komisja skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia biurowego w celu policzenia
głosów i sporządzenia protokołu z tajnego głosowania.
Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej, który jest załącznikiem do protokołu z
przebiegu Sesji, stwierdza się, Ŝe Piotr Kołodziej został wybrany na ławnika Sądu
Rejonowego w Strzelcach Opolskich.
Uchwała nr XII.62.2011 została przyjęta większością głosów

- Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych za
2010 rok przez radnych oraz pracowników samorządowych
Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych za
2010 rok.
Burmistrz przedstawił wyniki analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok pracowników
samorządowych zobowiązanych do ich złoŜenia.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał pismo Urzędu Skarbowego z Kędzierzyna Koźla o
wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe przedstawili wnioski:
- Agata Trusz – Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie doposaŜenia
placów zabaw przy przedszkolach w Starym Ujeździe, Zimnej Wódce i Jaryszowie oraz
remontu dachu przedszkola w Zimnej Wódce
- Norbert Jarosz - Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w
sprawie przeglądu oświetlenia ulicznego w Ujeździe
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad przedstawił odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na wnioski i interpelacje
zgłoszone na poprzedniej sesji w sprawach:
- melioracji potoku Jordan
- zagospodarowania terenu za budynkiem mieszkalnym przy Rynku w Ujeździe
- odtworzenia plaŜy przy zbiorniku retencyjnym w Ujeździe
- zaplanowania nowych nasadzeń w parku miejskim w Ujeździe
- zakupu betonowych śmietników
- stanu dróg powiatowych i ich poboczy ( przesłano pismo do Zarządu Powiatu Strzeleckiego)
Nie zgłoszono nowych wniosków ani interpelacji.
Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z XI Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne
Radna Maria Krupa zwróciła się do obecnej na sali radnej powiatu strzeleckiego Anieli
Melson z podziękowaniem dla Zarządu Powiatu za wyremontowanie przepustu pod mostkiem
w Jaryszowie.
Aniela Melson dodała, Ŝe stara się podejmować róŜne działania dla dobra naszej gminy,
monitoruje przebieg załatwienia wniosków naszych radnych dotyczących stanu dróg
powiatowych. Niestety środki Powiatu są ograniczone i nie wszystko uda się załatwić od razu.
Radna aktywnie działa takŜe w zdobyciu dofinansowania np. na remont- malowanie Kościoła
p.w. Św. Andrzeja w Ujeździe. Poprzednio udało się uzyskać dofinansowanie na remont wieŜ
kościoła i odnowienie ołtarza.
Radny Józef Duk zwrócił uwagę na suche topole na odcinku drogi z Ujazdu do Jaryszowa,
które stanowią duŜe zagroŜenie dla uczestników ruchu. Radny zgłaszał ten wniosek juŜ
wielokrotnie, ale jak na razie bez skutku.

Irena Kois wnioskowała o wycięcie drzew przy drodze wylotowej z Niezdrowic do
Rudzińca, a takŜe o załatanie dziur na zakręcie przy wjeździe do wsi od strony Ujazdu.
Radna Maria Krupa wracając do swojego wniosku o konieczną, jej zdaniem, budowę
chodnika na Kolonię Jaryszowską dodała, Ŝe przy tej gminnej drodze, na działce Andrzeja
Sładka, wyrosły duŜe olchy, które zasłaniają lampy oświetlenia ulicznego.
Burmistrz przyznał, Ŝe droga jest zbyt wąska i powinna być poszerzona, ale wiąŜe się to z
kłopotliwą i dość długą procedurą odkupienia części gruntów od prywatnych właścicieli.
Radny Norbert Jarosz zapytał o niedawno umieszczoną tablicę ostrzegawczą dla kierowców
na ul. Traugutta - czy jest własnością Gminy? Na co Burmistrz odpowiedział, Ŝe tablica jest
wypoŜyczona i chcemy sprawdzić, czy jej umieszczenie przyniesie efekt w postaci
ograniczenia prędkości pojazdów.
Norbert Jarosz poruszył jeszcze jeden temat nawiązując do opłaty targowej, której wysokość
została określona w podjętej dziś uchwale. Radny uwaŜa, Ŝe powinno się określić regulamin
pobierania tej opłaty, bo z własnej obserwacji wie, Ŝe tą samą opłatę uiszcza osoba z
malutkim stoiskiem owocowo-warzywnym i handlarz sprzedający artykuły w szerokim
asortymencie na kilku stoiskach.
Na zakończenie radna powiatu strzeleckiego Aniela Melson poprosiła radnych o poparcie jej
wniosku o nadanie tytułu „zasłuŜony dla powiatu strzeleckiego” księdzu Wernerowi Szygule.
Kandydatury na ten tytuł naleŜy zgłaszać do 31 października b.r.
Radni chętnie podpisali się pod tą petycją.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zamknął XI Sesję Rady Miejskiej w
Ujeździe.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

