Protokół Nr XIII/2011
z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 24 listopada 2011 roku w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, która trwała od godz. 1500 do godziny 1700.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs, który przewodniczył Sesji, otworzył
posiedzenie i powitał radnych oraz gości: Burmistrza Ujazdu Tadeusza Kaucha, Skarbnika
Gminy Helenę Strycharz, Dyrektor GZO Michalinę Ciapa, Dyrektora ZGKiM Piotra
Przygodę oraz dziennikarkę „Strzelca Opolskiego”- Justynę Lehun.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził ich prawomocność. Na
ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 15, co stanowi 100 % składu osobowego
Rady.
Nie został zgłoszony Ŝaden wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad,
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) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
b) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie
c) zmiany uchwały nr XLVI/248/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie
ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej
świadczone przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
6.
7.
8.
9.
10.

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
Sprawy róŜne.
Zakończenie posiedzenia.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący przedstawił informację o pracy Rady Miejskiej w Ujeździe w okresie od
28 października do 24 listopada 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 minionym okresie.
Zostały podpisane umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych z 5 podmiotami ( ZGKiM w
Ujeździe, PHU „Ela” z Olszowej oraz firmami: Andrzeja Matuszka z Balcarzowic, Krystiana
Osadnika z Nogowczyc i Romana Gismana z Niezdrowic). Podpisano takŜe umowy na:
- ustawienie i nadzór siatek przeciwśniegowych przy drogach gminnych
- odtworzenie rowu na Kolonii Jaroszowskiej

- udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej remontu rzeki Jordan.
Burmistrz Ujazdu uczestniczył w spotkaniu w nowo powstałym obiekcie sportowym – krytej
pływalni w Strzelcach Opolskich oraz w dwóch wyjazdach związanych ze zwiedzaniem
obiektów utylizacji odpadów w Czempinie pod Poznaniem oraz w Niemczech organizowanych przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.
Radna Maria Krupa zwróciła się do Burmistrza Ujazdu o bardziej szczegółowe informacje
dotyczące nowej pływalni w Strzelcach Opolskich – zwłaszcza o ofertę cenową – czy będzie
konkurencyjna w stosunku do pływalni w Kędzierzynie – Koźlu? Na co Burmistrz odparł, Ŝe
przypuszczalnie ceny będą się kształtowały na podobnym poziomie, ale pływalnia w
Strzelcach Opolskich jest nowa, zatem bardziej nowoczesna i lepiej wyposaŜona.
Radna Magdalena Ogaza zadała pytanie o zadanie odtworzenia rowu na Kolonii
Jaroszowskiej, na co Burmistrz szczegółowo wyjaśnił zakres prac. Jednak radna stwierdziła,
Ŝe działania nie przyniosły rezultatu, bo woda ciągle jest w tym miejscu, nawet teraz, w
okresie suszy, co potwierdzili inni radni. Burmistrz zapowiedział dalsze działania w tej
sprawie.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- wprowadzenia zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
Skarbnik Gminy Helena Strycharz przedstawiła projekt dotyczący zmian w budŜecie gminy.
Zwiększenie planu dochodów nastąpiło wskutek dodatkowego podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz zwiększenia rządowej dotacji na świadczenia pielęgnacyjne.
Zmniejszenie planu wydatków ogółem jest konsekwencją korekty grupy wydatków,
zmniejszenia planu wydatków na realizacji inwestycji- budowa drogi gminnej ul. Pięknej oraz
na dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Ujeździe oraz przeniesienia środków między
rozdziałami, co wpływa takŜe na zwiększenie planu wydatków w innych działach budŜetu.
Dodatkowo na zwiększenie planu wydatków wpłynęły m.in.: remont balustrady i schodów w
Zimnej Wódce, opracowanie koncepcji likwidacji zagniwania ścieków w kanalizacji, czy
dodatkowe środki na projekt „e-szkoła” i na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w
jednostkach oświatowych.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń przedstawił
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie
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 XIII.63.2011 została podjęta jednogłośnie.
- rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Zgodnie z ustawą o
działalności poŜytku publicznego i wolontariacie organ stanowiący samorządu terytorialnego
(Rada Miejska) uchwala do końca listopada kaŜdego roku roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Przed jego uchwaleniem naleŜy przeprowadzić konsultacje

społeczne. W naszej gminie konsultacje trwały od 11 do 20 listopada b.r.. W tym czasie nie
wpłynęły Ŝadne wnioski ani uwagi do Programu. W projekcie budŜetu Gminy na 2012 rok
przewidziana jest łączna kwota dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 350 tys. zł.
Środki przeznaczone będą na działalność Stowarzyszenia LZS, Caritasu oraz na ochronę
przeciwpoŜarową w gminie.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń przedstawił
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Uwag 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 XIII.64.2011 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany uchwały nr XLVI/248/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia cen
za usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM w
Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
Projekt przedstawił Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda. Dotyczy on zmiany ceny wywozu
nieczystości płynnych dla mieszkańców, którzy mając techniczną moŜliwość przyłączenia się
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, nie są do niej podłączeni. Poprzednią cenę - 15,84 zł za m3
nieczystości określała uchwała RM w Ujeździe z dnia 28 marca 2006 roku. Od tego czasu
znacznie wzrosła cena oleju napędowego oraz koszty naprawy sprzętu, zatem zmiana ceny
stała się koniecznością. W przedstawionym projekcie cena ta wynosi 20,90 zł netto za m3
nieczystości.
Piotr Przygoda dodał odpowiadając na pytanie radnych, Ŝe osoby, którzy nie są podłączone do
kanalizacji z powodu braku moŜliwości technicznych (mieszkańcy przysiółków : Buczki,
Ferdynand, Kopanina, Janków, Goj, Wydzierów) będą opłacać wywóz nieczystości wg
stawek dla korzystających z kanalizacji – czyli 4,30 zł za m3. Wywóz ścieków dla tych
mieszkańców jest dotowany przez Gminę.
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 XIII.65.2011 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe przedstawili wnioski:
- Norbert Jarosz – przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego w sprawie wytypowania dróg polnych do remontu oraz w sprawie wycięcia
konarów drzew i krzewów zarastających drogi.

- Tomasz Cichoń – przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w sprawie
wyregulowania aparatu sterującego oświetlenie uliczne.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad przedstawił odpowiedź Starosty Powiatu Strzeleckiego Józefa
Swaczyny na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach w sprawach
dotyczących stanu dróg powiatowych i ich poboczy w naszej gminie.
Odpowiedzi Zarządu Powiatu nie zadowoliły radnych, gdyŜ realizacja większości wniosków
została odsunięta w czasie lub w ogóle nie uwzględniona.
Radny Sebastian Golec zgłaszający juŜ od kilku lat wniosek o remont murku oporowego w
Starym Ujeździe zauwaŜył, Ŝe te odpowiedzi róŜnią się od otrzymanych w poprzednich
latach, zwłaszcza w odniesieniu do czasu realizacji zadań.
W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o naprawę schodów na wiadukcie PKP w
Zimnej Wódce, Burmistrz Tadeusz Kauch powiedział, Ŝe Gmina zajęła się tym problemem
we własnym zakresie.
Radny Sebastian Golec zgłosił wniosek o nasadzenia drzew przy drodze z Ujazdu do Starego
Ujazdu w związku z planowaną wycinką drzew wzdłuŜ remontowanego koryta potoku
Jordan. Zdaniem radnego moŜna wzdłuŜ tej drogi utworzyć aleję np. czereśniową czy lipową.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe planuje się odtworzenie alei czereśniowych, ale w tych miejscach,
gdzie juŜ były w minionych latach.
Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z XII Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący obrad odczytał pismo Wojewody Opolskiego o wynikach dokonanej analizy
oświadczeń Burmistrza Ujazdu i Przewodniczącego Rady, a następnie pismo Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich informujące o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych zobowiązanych do złoŜenia
oświadczenia Burmistrzowi Ujazdu.
W dalszej kolejności zostały odczytane pisma:
- z Rady Soleckiej Nogowczyce w sprawie zagospodarowania terenu wiejskiego w
Nogowczycach ( na działce o nr ewid. 188/6)
- od mieszkanki Nogowczyc Heleny Kurzycy w sprawie zgłoszenia zastrzeŜeń do projektu
zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Nogowczycach
- ze Związku Gmin Śląska Opolskiego zawierające informację o działalności Związku od
początku kadencji do dnia 21 listopada b.r.
Radny Waldemar Fogel zadał pytanie dotyczące planu zimowego utrzymania dróg - czy firma
Krystiana Osadnika, która ma do odśnieŜania aŜ cztery wsie, zdąŜy z ich utrzymaniem na
bieŜąco? Burmistrz w odpowiedzi wyjaśnił, Ŝe ta firma dysponuje dwoma pługami śnieŜnymi
i będzie w stanie utrzymać drogi w odpowiednim standardzie.
Radny zgłosił teŜ wniosek o ustawienie siatki przeciwśnieŜnej przy drodze z Zimnej Wódki
obok boiska do przysiółka Buczki
Przewodniczący Rady zapowiedział, Ŝe ostatnia sesja Rady Miejskiej w tym roku odbędzie
się 29 grudnia i planowane jest na niej uchwalenie budŜetu gminy na rok następny. W
związku z tym zapytał radnych o ich zdanie w sprawie organizacji uroczystej sesji
opłatkowej.

W wyniku dyskusji radni większością głosów zdecydowali, Ŝe podobnie jak w roku ubiegłym
nie będzie się organizować takiej uroczystej sesji, by w trudnych czasach kryzysu nie być
posądzonym o rozrzutność. Natomiast bardzo chętnie wezmą udział w jasełkach urządzanych
przez nasze gminne szkoły – niektórzy radni juŜ w latach ubiegłych byli zapraszani i
uczestniczyli w tego typu uroczystościach organizowanych w placówkach oświatowych –
szkołach i przedszkolach gminy Ujazd.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zamknął XIII Sesję Rady Miejskiej w
Ujeździe.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
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