Protokół Nr XV/2012
z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 26 stycznia 2012 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, Dyrektor GZO Michalina Ciapa, Dyrektor MGODK GraŜyna Kocenda, Kierownik
OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, oraz dziennikarka „Strzelca
Opolskiego”- Justyna Lehun.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził ich prawomocność. Na
ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 14, co stanowiło quorum.
Burmistrz Ujazdu zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad –
podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
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 Miejskiej o działaniach podjętych w okresie
między sesyjnym.
4. Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego
b) współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie
doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
Gminy Ujazd
c) przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego w Ujeździe
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
e) przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych za 2011 rok,
f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2012
rok
6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2011 oraz planów pracy Rady
Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe w 2012 roku
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej
10. Sprawy róŜne
11. Zakończenie Sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący przedstawił informację o pracy Rady w okresie od 29 grudnia 2011 do 26
stycznia 2012 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,

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej sprzedaŜy - lokalu mieszkalnego w
Ujeździe, powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursów ofert na wykonanie zadań
publicznych z zakresu ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej. Konkursy
rozstrzygnięto w dniach : 02.01.2012 i 19.01.2012 .
Ogłoszono przetarg na przebudowę i modernizację Domu Spotkań wraz z
zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce.
Podpisano umowy na: opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla
zadania : „Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w
Ujeździe” oraz wykonanie programu funkcjonalno-uŜytkowego dla tego projektu. Został
złoŜony takŜe wniosek do RPO o współfinansowanie tego zadania do wysokości 80 %
kosztów.
Burmistrz Ujazdu uczestniczył w zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w Kędzierzynie-Koźlu, w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Opolu oraz
w spotkaniu Stowarzyszenia Krainy Św. Anny – celem omówienia form i procedur składania
wniosków z programu Leader.
W związku z moŜliwością pozyskania środków z RPO na pozyskiwanie ekologicznych źródeł
energii do wysokości 85 % opracowuje się koncepcję budowy pomp ciepła dla PSP Ujazd,
PSP Olszowa i PSP Jaryszów oraz Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
Burmistrz wspomniał takŜe o planowanym zamiarze przekształcenia ZGKiM w Ujeździe w
spółkę z o.o.
Radny Sebastian Golec wyraził opinię, Ŝe radni powinni zapoznać się z szerszą informacją na
temat planowanego przekształcenia ZGKiM w spółkę z o.o. oraz na temat inwestycji
zakładania pomp cieplnych w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania.
Burmistrz dodał jeszcze, Ŝe w lutym podda pod obrady Rady Miejskiej projekt reorganizacji
systemu oświaty w gminie Ujazd, który aktualnie jest w trakcie opracowywania. RozwaŜa się
kilka wariantów w celu wybrania najoptymalniejszego pod względem zarówno finansowym,
jak i społecznym. Zmiany polegać będą m.in. na zmianie obwodów szkolnych. W dalszej
kolejności zmianie ulegnie organizacja zarządzania oświatą – zmniejszy się liczba dyrektorów
placówek oświatowych, a całością zarządzać będzie jedna osoba, odpowiadająca za całość
zespołu szkół i przedszkoli w gminie.
Podjęcie uchwał w sprawie:
-ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budŜetowego
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda omówił projekt uchwały w sprawie dotacji dla zakładu
budŜetowego. Koszt wywozu nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym wynosi
20,90 zł netto za 1 m3 ( brutto: 22,57 zł). Mieszkańcy gminy Ujazd nie posiadający
technicznych moŜliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej mają ustaloną cenę za
wywóz 1 m3 nieczystości płynnych na wysokości 4,30/m3 plus 8% VAT= 4,64 zł/m3
RóŜnicę pokrywa dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Ujeździe. Dotacja ta wyniesie w roku
2012 - 17,93 zł brutto do 1 m3 wywoŜonych nieczystości dla mieszkańców bez moŜliwości
przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki odczytał pozytywną opinię
Komisji o przedstawionym projekcie.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
się
0
Wstrzymujących
Uchwała nr XV.72.2012 została podjęta jednogłośnie.

-współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie
doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
Gminy Ujazd
Projekt przedstawiła Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty – Michalina Ciapa. Taka uchwała
podejmowana jest co roku – zabezpiecza moŜliwość dokształcania nauczycieli w zakresie
metodyki ich przedmiotów bez konieczności zatrudniania w placówkach gminy
wykwalifikowanych metodyków.
Na realizację tego zadania w roku 2012 przeznacza się środki w wysokości 12.000 zł.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię
Komisji o przedstawionym projekcie uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XV.73.2012 została podjęta jednogłośnie.
-przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego w Ujeździe.
Projekt uchwały przedstawił radnym Burmistrz Ujazdu. Wprowadza ona zmiany do
dotychczas obowiązującej uchwały RM w Ujeździe z roku 1996 dotyczące głównie
lokalizacji miejsc handlu w mieście Ujazd. Jako dodatkową lokalizację wprowadza się ul.
P.Skargi w Ujeździe, gdzie mieści się zabytkowy spichlerz docelowo przeznaczony na
targowisko miejskie w Ujeździe.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki odczytał pozytywną opinię
Komisji o przedstawionym projekcie.
Radny Sebastian Golec wyraził obawę, czy nowa lokalizacja targowiska będzie się cieszyła
wystarczającym zainteresowaniem kupców i kupujących.
Burmistrz jednak zauwaŜa duŜo zalet w tej zmianie, zwłaszcza, Ŝe wyremontowany zostanie
budynek spichlerza i uporządkowany teren wokół budynku.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XV.74.2012 została podjęta jednogłośnie.
-zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy – Helenę Strycharz.
29 grudnia ubiegłego roku Rada Miejska w Ujeździe podjęła uchwałę o WPF na 2012 rok.
Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez RIO w Opolu z uwagą, Ŝe powinien być
dołączony dodatkowy załącznik - objaśnienia przyjętych w WPF wartości. W związku z
koniecznością dodatkowych zmian: zwiększenia środków na budowę słonecznej suszarni
komunalnych osadów ściekowych z 1 400 000 zł na 1 545 000 zł oraz zmiany zakresu
zadania w wykazie przedsięwzięć o - „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna wódka
przysiółek Buczki”- dołącza się teŜ wymagany załącznik nr 3 do uchwały /Objaśnienia do
WPF Gminy Ujazd na lata 2012-2015 / i niniejszym przedstawia Radzie pod głosowanie.
Zmiany te nie mają wpływu na budŜet roku bieŜącego.

Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki odczytał pozytywną opinię
Komisji o przedstawionym projekcie.
Uwag nie zgłoszono
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XV.75.2012 została podjęta jednogłośnie.
-przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2011 rok
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Krupa, Przewodniczący Komisji BudŜetu,
Finansów i Gospodarki - Tomasz Cichoń, Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Społecznych – Agata Trusz oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego – Norbert Jarosz przedstawili pisemne sprawozdania z działalności
Komisji Stałych RM w roku 2011, stanowiące załączniki do uchwały nr XV.76.2012
Nie zgłoszono uwag do przedstawionych sprawozdań.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
0
Wstrzymujących się
Uchwała nr XV.76.2012 została podjęta jednogłośnie.
-zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2012 rok
Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do projektu uchwały odczytała
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa.
Radni nie wnieśli uwag ani zastrzeŜeń do przedstawionego planu.
Przewodniczący RM odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XV.77.2012 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2011 oraz planów pracy Rady
Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe w 2012 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał informację o pracy Rady w roku
minionym, po czym przedstawił plan pracy Rady Miejskiej na rok 2012 dodając, Ŝe plan jest
ramowy i otwarty z moŜliwością rozszerzenia o dodatkowe zagadnienia i tematy w razie
potrzeby.
Następnie poprosił przewodniczących Komisji Stałych RM w Ujeździe o przedstawienie
planów pracy na rok 2012 właściwych Komisji:
-Tomasz Cichoń przedstawił plan pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki
-Agata Trusz przedstawiła plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
- Norbert Jarosz przedstawił plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego
Uwag do przedstawionych planów nie wniesiono.

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał wniosek
z posiedzenia Komisji dotyczący zamontowania punktu świetlnego w Zimnej Wódce.
Interpelacje i wolne wnioski.
Nie zgłoszono wniosków ani interpelacji w ramach tego punktu obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z XIV Sesji, nie wnosząc uwag.
Sprawy róŜne
Radny Sebastian Golec podziękował radnym zaangaŜowanym w tegoroczną organizację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: Agacie Trusz, Marii Krupa, Magdalenie Ogaza,
Waldemarowi Fogel za pomoc i pracę na rzecz Orkiestry. Impreza była bardzo udana, a
zebrane środki finansowe wyniosły 8,5 tys. zł.
Burmistrz Tadeusz Kauch nawiązując do problemu z odśnieŜeniem wsi Sieroniowice w
ostatnią niedzielę zwrócił uwagę, Ŝe sołtysi są poinformowani o tym, kto jest odpowiedzialny
za zimowe utrzymanie dróg w ich wioskach i mają podane dane kontaktowe, zatem powinni
sami wezwać odpowiednie słuŜby, gdy wymaga tego sytuacja na drogach.
Radny Tomasz Cichoń zadał pytanie Burmistrzowi kiedy i na jakich Komisjach radni zajmą
się planowaną reorganizacją oświaty, na co Burmistrz odparł, Ŝe jego opracowanie jest juŜ
prawie gotowe i moŜna zaczynać juŜ na początku lutego - najlepiej na wspólnych
posiedzeniach Komisji Stałych.
Radny Waldemar Fogel zapytał o termin rozpoczęcia remontu świetlicy w Zimnej Wódce i
otrzymał odpowiedź Burmistrza, Ŝe rozpocznie się na wiosnę i zostanie ukończony w tym
roku.
Na zakończenie Burmistrz poinformował radnych, Ŝe zamontowane w Ujeździe tablice
ostrzegawcze informujące o prędkości pojazdów zdają egzamin, bo zauwaŜalna jest znaczna
poprawa w ograniczaniu prędkości przez kierowców.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zamknął XV Sesję Rady Miejskiej w
Ujeździe.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

