Protokół Nr XIV/2011

z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, która trwała od godz. 1500 do godziny 1730.
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 MGODK GraŜyna Kocenda, Dyrektor
GZO Michalina Ciapa, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda,
kierownicy referatów Urzędu: Monika Jastrzembska, Irena Tiszbierek, Karolina Gorzelnik
oraz dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna Lehun.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na
ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 15, co stanowi 100% składu osobowego
Rady.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch zgłosił dodatkowy punkt do porządku obrad sesji - podjęcie
uchwały w sprawie wydatków, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku
budŜetowego.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie proponowanej zmiany w
porządku obrad. Zmiana została przyjęta jednogłośnie. Porządek obrad z wprowadzonym
dodatkowym punktem przedstawiał się zatem 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. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015
a) odczytanie projektu uchwały
b) odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej
c) głosowanie uchwały
6. Uchwalenie budŜetu Gminy Ujazd na 2012 rok.
a) odczytanie projektu uchwały budŜetowej
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie budŜetu
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji R.M.
d) dyskusja
e) głosowanie uchwały budŜetowej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
b) wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Strzeleckiego
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2012 rok,
d) w sprawie wydatków, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku
budŜetowego
8. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych inwestycji
zakończonych w 2011 roku.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
11. Sprawy róŜne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs przedstawił pisemną informację o działaniach
Komisji Stałych Rady Miejskiej pomiędzy Sesjami.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił informację o działaniach Urzędu w okresie od
24 listopada 2011 r. do 29 grudnia 2011 r.
Opracowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję; powołano komisję do przeprowadzenia
przetargu na dzierŜawę działek własności gminy; ogłoszono konkurs na wykonanie zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz na realizację zadania
z zakresu ochrony i promocji zdrowia; ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaŜy bez przetargu na rzecz najemcy- lokal przy Traugutta 37 B.
Wykorzystując środki finansowe zaoszczędzone na zadaniu zimowego utrzymania dróg
podpisano umowę na wymianę balustrad i remont schodów w Zimnej Wódce przy ul.
Strzeleckiej oraz na czyszczenie instalacji CO w PSP i PP w Sieroniowicach oraz w PSP w
Zimnej Wódce.
29 listopada Burmistrz Ujazdu uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
„Kraina Św. Anny”. Omawiano m.in. nabór projektów do „Odnowy Wsi” w roku 2012.
W dniach 7 i 8 grudnia Burmistrz uczestniczył w wyjeździe studyjnym do oczyszczalni
ścieków w Gronowie w ramach przygotowań do modernizacji oczyszczalni ścieków w
Ujeździe i budowy słonecznej suszarni osadów ściekowych.
Związek Międzygminny „Czysty Region”, do którego naleŜy Gmina Ujazd, złoŜył wniosek
na dofinansowanie budowy nowoczesnej sortowni odpadów, ale jest on na razie na liście
rezerwowej. Regulacja prawna wywozu odpadów komunalnych zmieni się w najbliŜszym
czasie - to Gmina będzie odpowiadać za wywóz śmieci z gminy i pobierać za to opłaty od
mieszkańców.
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015
Temat został zreferowany przez Skarbnik Gminy- Helenę Strycharz.
Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ujazd obejmuje siedem lat: począwszy
od 2009 po rok 2015 i zawiera prognozy danych:
- dochodów bieŜących i majątkowych
- wydatków bieŜących
- nadwyŜki budŜetowej
- spłaty i obsługi długu
- wydatków majątkowych
- kredytów, poŜyczek,
- kwoty długu
- kwoty zobowiązań.
- dopuszczalnego wskaźnika spłaty
Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2013-2015 uwzględniono przewidywane
wykonanie w 2011 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogłoszone na potrzeby
wieloletnich prognoz finansowych jst uwzględniające średnioroczną dynamikę wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych (102,5 %).
Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach
2012-2015 z uwzględnieniem programów rozwoju.( RPO WO lub PROW).

Po przedstawieniu przez panią Skarbnik Gminy głównych załoŜeń przedstawionego projektu
uchwały przewodniczący obrad - Rajmund Suhs odczytał uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu nr 575/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie pozytywnej opinii
RIO o przedłoŜonym jej projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ujazd
na lata 2012-2015.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych RM w Ujeździe - Tomasz Cichoń
przedstawił pozytywną opinię radnych – członków Komisji o przedstawionym projekcie.
Przewodniczący obrad przystąpił do odczytania projektu uchwały, a następnie poddał go pod
głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych:
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0 głosów
Wstrzymało się
0 radnych
Uchwała nr XIV.66.2011 została podjęta jednogłośnie.
Uchwalenie budŜetu Gminy na 2012 rok.
Projekt uchwały budŜetowej Gminy ujazd na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Helena
Habrajska-Strycharz. Projekt był szczegółowo omawiany na posiedzeniach Komisji: BudŜetu,
Finansów i Gospodarki; Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych oraz Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego, a takŜe na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w
dniu 19 grudnia b.r.
Dochody budŜetu w 2012 roku planowane są w wysokości 20 954 770 zł, z czego na dochody
bieŜące przypada 15 857 689 zł, a majątkowe – 5 097 081 zł. Wydatki budŜetowe na 2012r.
ustalono w łącznej kwocie: 22 888 232 zł. RóŜnica między planowanymi wydatkami a
dochodami stanowi planowany deficyt budŜetu w kwocie 1 933 462 zł, który zostanie pokryty
kredytem o wysokości 1 500 000 zł i wolnymi środkami 433 462 zł.
W projekcie przedstawionym na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dokonano w ramach
autopoprawki przesunięć między paragrafami w planie wydatków, aby zabezpieczyć środki
na zakup i montaŜ tablic pomiaru prędkości oraz opracowanie dokumentacji budowy
słonecznej suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni w Ujeździe i wprowadzono
dodatkowo dwa zadania do wykazu przedsięwzięć w WPF .
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs przedstawił radnym pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraŜoną uchwałą nr 573/2011 Składu Orzekającego RIO z
dnia 14 grudnia 2011 r. o przedłoŜonym projekcie uchwały budŜetowej Gminy Ujazd na 2012
rok, a następnie uchwałę nr 574/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie pozytywnej opinii
RIO o moŜliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budŜetowej
Gminy Ujazd na 2012 r.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej - Tomasz Cichoń
odczytał pozytywną opinię Komisji na temat przedstawionego projektu budŜetu Gminy.
Radna Maria Krupa wyraziła zadowolenie z pozytywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej na temat uchwały budŜetowej i wieloletniej prognozy finansowej, co
wpłynęło takŜe na jej pozytywną ocenę tych uchwał. Dziękując za dotychczasową rozsądną
gospodarkę finansową zwróciła uwagę na konieczność bardzo ostroŜnego podejścia do
zaciągania kredytów przez Gminę w celu realizacji planowanych zadań w przyszłości.
Więcej uwag nie zgłoszono, zatem przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o
przegłosowanie autopoprawki do budŜetu.
Za jej przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni – 15 osób

Następnie prowadzący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych:
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0 głosów
Wstrzymało się 0 radnych
Uchwała nr XIV.67.2011 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu radnych złoŜył gratulacje Tadeuszowi Kauchowi Burmistrzowi Ujazdu i Helenie Strycharz- Skarbnikowi Gminy oraz wszystkim pracownikom
Urzędu za opracowanie budŜetu, który właśnie został jednogłośnie uchwalony.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
Projekt uchwały został omówiony przez Skarbnik Gminy Helenę Strycharz .
Dotyczy korekty budŜetu polegającej na przeniesieniach pomiędzy działami na
dyrektorów szkół i kierownika OPS w związku z korektami planu wydatków w
Oświata i Pomoc Społeczna. Wprowadzone zostały takŜe dodatkowe środki na
ekwiwalentu dla straŜaków za udział w akcjach ratunkowych w kwocie 1000 zł.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń
pozytywną opinię o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
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działach
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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 XIV.68.2011 została podjęta jednogłośnie
- wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Strzeleckiego
Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Karolina Gorzelnik.
Zarząd Powiatu Strzeleckiego zwrócił się do Gminy o przekazanie infrastruktury kanalizacji
deszczowej wbudowanej w ul. Wiejską wraz ze zbiornikiem retencyjno-filtracyjnym w
Olszowej, aby uregulować stan prawno-własnościowy tych urządzeń. Droga ul. Wiejskiej jest
drogą powiatową, zatem zasadne jest przekazanie urządzeń słuŜących jej odwodnieniu
właścicielowi drogi. Sporządzono operat szacunkowy, który wycenił wartość
przekazywanych składników kanalizacji deszczowej w Olszowej na kwotę 736.862 zł.
Przewodniczący obrad wspólnego posiedzenia Komisji Stałych - Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.
Przewodniczący RM 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 XIV.69.2011 została podjęta jednogłośnie.
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2011 rok

Projekt uchwały przedstawiła Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - Ewa Adamczyk.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 41 ust.1) nakazuje
gminom prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji osób uzaleŜnionych od alkoholu. Są to zadania własne gminy,
które obejmują w szczególności:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleŜnionych od alkoholu
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3. prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i
edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy
napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaŜy (Art. 13. 1 i 15 ustawy) oraz
występowania przed sądem w charakterze oskarŜyciela publicznego,
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji społecznej.
W tym celu co roku opracowywany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz, zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Środki finansowe na realizację programów pochodzą z budŜetu gminy z opłat za zezwolenia
na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Na 2012 rok planowana ich wysokość wynosi 80 tys. zł,
z czego 62,5 tys. zł zostanie przeznaczone na Gminny Program Profilaktyki i RPA Gminy
Ujazd na 2012 rok, a 17,5 tys. zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach Programów będą:
- działalność świetlic środowiskowych w miejscowościach gminy
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy
- realizacja programów profilaktycznych i warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców
- dyŜury psychologa Punkcie Konsultacyjnym
- praca GKRPA
- udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach promujących zdrowy styl Ŝycia
- współpraca z Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki w Strzelcach Opolskich, dzielnicowymi
Policji i pedagogami szkolnymi.
- wsparcie organizacji obozów i wycieczek profilaktycznych dla uczniów z rodzin
dysfunkcyjnych
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię o przedłoŜonym projekcie uchwały.
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
się
0
Wstrzymujących
Uchwała nr XIV.70.2011 została podjęta jednogłośnie.

- w sprawie wydatków, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budŜetowego
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy Helena Strycharz.
Ustawa o finansach publicznych dopuszcza ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z
końcem roku kalendarzowego, w drodze uchwały. Przedstawiony projekt dotyczy wydatków
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację i przebudowę
spichlerza w Ujeździe na targowisko. Zadanie to nie mogło zostać zrealizowane do końca
roku z powodu wydłuŜonej procedury uzgodnień projektu z konserwatorem zabytków.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię o przedłoŜonym projekcie uchwały.
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 XIV.71.2011 została podjęta jednogłośnie.
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych inwestycji zakończonych
w 2011 r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Maria Krupa przedstawiła protokół Komisji
Rewizyjnej Nr 05/2011 z kontroli wybranych inwestycji zakończonych w 2011 roku
przeprowadzonej dnia 17 listopada 2011 r. Protokół pokontrolny został sporządzony i
podpisany dnia 2 grudnia b.r.
Uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Stałych RM Tomasz Cichoń odczytał pozytywną opinię Komisji na
temat przedstawionego na posiedzeniu wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2012.
Następnie przewodniczący Rady Rajmund Suhs odczytał odpowiedzi Burmistrza na wnioski
radnych zgłoszone na poprzedniej sesji dotyczące: ustawienia dodatkowej siatki
przeciwśniegowej w Zimnej Wódce, zasadzenia drzew wzdłuŜ drogi powiatowej z Ujazdu do
Starego Ujazdu, remontu dróg polnych, wyregulowania zegara sterującego oświetleniem
ulicznym oraz wycięcia krzewów w drodze dojazdowej do pól od ul. Traugutta w Ujeździe.
Przewodniczący obrad odczytał tez pismo Zarządu PKS w Strzelcach Opolskich skierowane
do Rady Miejskiej w Ujeździe dotyczące dofinansowania transportu zbiorowego w gminie
Ujazd.
Na obecnej sesji nie wniesiono Ŝadnych wniosków ani interpelacji.
Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z XIII Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne
Przewodniczący obrad przedstawił otrzymaną ofertę systemu Alcetel - informacji dla
mieszkańców gminy.

Radna Maria Krupa zabrała głos i w imieniu wszystkich radnych złoŜyła najlepsze Ŝyczenia
noworoczne dla Burmistrza Ujazdu, Pani Skarbnik i wszystkich pracowników Urzędu – duŜo
zdrowia i dobrej, zgodnej współpracy.
Burmistrz Ujazdu podsumowując mijający rok zaznaczył, ze nie był to rok bogaty w
inwestycje; bardziej porządkujący zadania i finanse.
Jednak zrealizowano dwie duŜe inwestycje: adaptacja poddasza budynku urzędu oraz
zagospodarowanie terenu wokół na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
oraz budowa drogi gminnej ul. Pięknej w Ujeździe. Obydwa zadania zostały w znacznej
mierze dofinansowane ze środków zewnętrznych.
Ośrodek działalności Kulturalnej zorganizował trzy duŜe ogólnogminne imprezy: Targi
Panieńskie, Dni Ujazdu i DoŜynki Gminne.
W nadchodzącym, 2012 roku, przygotowywane są modernizacje-przebudowy świetlic
wiejskich w Sieroniowicach, Zimnej Wódce i Starym Ujeździe.
Gmina opracowuje teŜ projekt przebudowy spichlerza w Ujeździe z przeznaczeniem go na
targowisko miejskie.
DuŜym wyzwaniem będzie reorganizacja sytemu oświaty w gminie. Na początku roku trzeba
będzie zrobić gruntowną analizę obecnego stanu i moŜliwych wariantów zmian pod kątem
korzyści finansowych i społecznych. Trudna sytuacja jest zwłaszcza w gimnazjum, gdzie do
nowego roku szkolnego od 1 września 2012 przystąpi zaledwie 152 uczniów. Jest to mniej niŜ
50 % liczby uczniów sprzed lat 10, gdy budowano szkołę. Wtedy uczęszczało do gimnazjum
320 uczniów.
Sporo czasu i uwagi trzeba będzie poświęcić takŜe przygotowaniu się do racjonalnej
gospodarki odpadami z uwagi na zapowiedziane znaczące zmiany ustawowe w tej dziedzinie.
Na zakończenie Burmistrz serdeczne podziękował radnym i pracownikom Urzędu, zwłaszcza
Pani Skarbnik Helenie Strycharz, za dobrą współpracę, a następnie złoŜył Ŝyczenia pomyślnej
realizacji wszelkich planów i zamierzeń z okazji zbliŜającego się Nowego Roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej takŜe złoŜył wszystkim serdeczne Ŝyczenia noworoczne.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zakończył XIV Sesję Rady Miejskiej.
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