Protokół Nr XVI/2012

z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 23 lutego 2012 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, Skarbnik Gminy Helena
Strycharz, Dyrektor GZO Michalina Ciapa, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Kierownik
referatu Urzędu – Monika Jastrzembska, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, oraz dziennikarka
„Strzelca Opolskiego”- Justyna Lehun, a takŜe mieszkańcy Jaryszowa i Olszowej – rodzice
dzieci uczęszczających do szkół podstawowych.
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.
Radny Józef Duk zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w
sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz
ustalenia granic ich obwodów, z powodu konieczności uzyskania szerszej informacji na temat
planowanej reorganizacji zarówno dla radnych, jak i zainteresowanych mieszkańców gminy
oraz dodatkowego czasu na podjęcie właściwej decyzji.
Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie radnych - 8 radnych
zagłosowało za zgłoszonym wnioskiem, 5 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Wniosek
został przyjęty większością głosów.
Przewodniczący przedstawił zmieniony porządek obrad i poddał go pod głosowanie radnych.
Radni przyjęli go większością głosów ( 12 głosów za, przy 3 wstrzymujących się).
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) przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako
członek zwyczajny
b) planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd
d) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej
9. Sprawy róŜne
10. Zakończenie Sesji.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący przedstawił informację o pracy Rady w okresie od 27 stycznia 2012 do 23
lutego 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. Przystępuje się
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Ujazdu.
Wpłynęło na to kilka czynników: plan ewentualnej budowy biogazowni (na „Dziedzinkach”
lub przy drodze powiatowej po północnej stronie przyszłej obwodnicy); lokalizacja boiska
sportowego w Starym Ujeździe (terytorialnie naleŜy do Ujazdu), czy wnioski mieszkańców
osiedla Goj o moŜliwość rozszerzenia produkcji rolnej.
Burmistrz omówił przyczyny planowanego przystąpienia Gminy Ujazd do Stowarzyszenia
Gmin Polskich Euroregionu Pradziad. Zwrócił uwagę na coraz mniejsze znaczenie granic
państwowych, a coraz większe wspólnych regionalnych interesów i celów. Śląsk jest
geograficznie bliski z Czechami i Morawami. Stowarzyszenie będzie wspierało współpracę
transgraniczną i zdobywało fundusze zewnętrzne dla swoich członków. W przyszłym roku
będziemy świętować okrągłą rocznicę powstania miasta Ujazd i będzie to wspaniała okazja na
prezentację i promocję naszej gminy. Mamy szanse uzyskać do 90 % dofinansowania
organizacji tej uroczystości z unijnych funduszy poprzez Euroregion Pradziad.
Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest posiadanie partnerskiej gminy w Czechach.
Naszą partnerską gminą jest Bridlicna, której przedstawiciele będą uczestniczyć w jubileuszu
Ujazdu.
Następnie Burmistrz zwrócił się do przybyłych na sesję rodziców z Jaryszowa i Olszowej.
Projekt o planie sieci szkół będzie ponownie dyskutowany i analizowany. Aby oświata mogła
funkcjonować potrzebne są duŜe nakłady finansowe. Subwencji otrzymywanych z budŜetu
państwa nie starcza na roczne utrzymanie naszych gminnych placówek oświatowych. NaleŜy
znaleźć moŜliwie optymalne rozwiązanie, zreorganizować system oświaty w gminie tak, aby
dopłata z budŜetu gminy była jak najmniejsza. Codziennie media donoszą o tego typu
działaniach w całej Polsce - prawie wszystkie samorządy mają z tym duŜy problem. Państwo
przerzuca zadania na samorządy, niestety nie idą w ślad za nimi odpowiednie środki. Drugą
istotną przyczyną tego stanu rzeczy jest wyraźny niŜ demograficzny. Liczba uczniów
sukcesywnie spada. PoniewaŜ subwencje oświatowe idą za uczniem, ogólna kwota tych
subwencji z roku na rok się obniŜa. Niekorzystnie na budŜet wpływają takŜe regulacje prawne
zapisane w Karcie Nauczyciela, które gwarantują nauczycielom określone świadczenia, a
samorządy muszą zabezpieczyć na to środki w swoich budŜetach.
W naszej gminie musimy w tym roku dopłacić do oświaty dodatkowo 1.700 tys. zł – jest to
znacząca kwota, której przeznaczenie na oświatę powoduje ograniczenia realizacji innych
zadań Gminy.
Przygotowany został na dzisiejszą sesję projekt uchwały dotyczący zmiany planu sieci szkół
w gminie Ujazd. Jednak po wysłuchaniu argumentów zgłoszonych przez rodziców radni chcą
jeszcze raz przemyśleć i przedyskutować plan reorganizacji struktury oświaty.
Burmistrz dodał, Ŝe nie planuje zamykać małych szkół w Sieroniowicach i Zimnej Wódce.
Przemawiają za tym względy zarówno ekonomiczne jak i społeczne (szkoła jako centrum
Ŝycia społeczno-kulturalnego wsi). Szkoły w Olszowej i Jaryszowie są dobrze wyposaŜone i
nowoczesne. Niestety w Olszowej jest stanowczo za mało dzieci.
Szukanie oszczędności to w tej chwili konieczność dla gminy. Zadaniem gminy jest takŜe
zapewnienie opieki przedszkolnej – na ten cel przeznaczamy w budŜecie 1.200 tys. zł. Nie
jest to niestety w Ŝadnym stopniu dofinansowywane z budŜetu państwa.
Gmina Ujazd ma na szczęście przeprowadzoną kompleksowo inwestycję sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej. W tym roku remontujemy i budujemy świetlice wiejskie w Zimnej Wódce,
Sieroniowicach i Starym Ujeździe. W planach jest takŜe instalacja pomp cieplnych w

szkołach w Ujeździe, Jaryszowie oraz Olszowej – jeŜeli dostaniemy dofinansowanie na to
zadanie.
Radna Maria Krupa zabierając głos podziękowała radnym w imieniu swoim i mieszkańców
Jaryszowa za przełoŜenie podjęcia decyzji w sprawie planu sieci szkół, bowiem będzie
dodatkowy czas na dokładną analizę projektu. Jednak musimy sobie zdawać sprawę z tego, Ŝe
nie wszyscy będą zadowoleni – konieczne będzie wypracowanie kompromisu.
Radny Sebastian Golec powiedział, Ŝe reorganizacja oświaty jest jak najbardziej konieczna.
Sam takŜe przygotował projekt zmiany planu sieci szkół i zamierza go przedstawić w dalszej
części sesji.
Sołtys Jaryszowa Alojzy Kamiński zadał pytanie radnym, czy protest mieszkańców jego wsi
złoŜony Radzie Miejskiej i zawarte w nim argumenty mają jakiekolwiek znaczenie przy
podejmowaniu decyzji, na co przewodniczący Rady Rajmund Suhs odpowiedział, Ŝe wszyscy
radni otrzymali kopie pisma mieszkańców Jaryszowa i na pewno wezmą to pod rozwagę.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek
zwyczajny
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch omówił juŜ ten projekt w ramach swojej informacji (w
poprzednim punkcie porządku obrad). Siedzibą władz Stowarzyszenia Gmin jest miasto
Prudnik na Opolszczyźnie.
Ten akces otwiera kolejne moŜliwości dla gminy pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń 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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XVI.78.2012 została podjęta jednogłośnie.
- planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd
Projekt przedstawił takŜe Burmistrz Ujazdu. Był on omawiany i analizowany na
posiedzeniach Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych oraz na wspólnym posiedzeniu
Komisji Stałych Rady Miejskiej. Zmiana polega na utworzeniu jednego obwodu
przedszkolnego w miejsce dotychczasowych dwóch. Jednostką macierzystą będzie Publiczne
Przedszkole w Ujeździe z oddziałami zamiejscowymi w Starym Ujeździe, Zimnej Wódce,
Jaryszowie, Sieroniowicach i Balcarzowicach. Pozostanie takŜe oddział przedszkolny przy
PSP w Olszowej.
Wszystkie placówki będą zarządzane przez jednego dyrektora.
Radna Agata Trusz odczytała decyzję Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych o
wstrzymaniu wyraŜenia opinii na temat projektu uchwały do czasu uzyskania szerszej
informacji.
Radny Tomasz Cichoń odczytał pozytywną opinię o przedstawionym projekcie ze wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych RM.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
2
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XVI.79.2012 została podjęta większością głosów.
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd
Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Ujeździe
Monika Jastrzembska przedstawiła tereny miasta Ujazd, które będą objęte planem:
1. teren w rejonie przysiółka Dziedzinka – ok. 16 ha przeznaczonych pod
biogazownię
2. osiedle Goj – ok. 10 ha zgodnie z wnioskiem właściciela terenu o zmianę
sposobu uŜytkowania na zabudowę zagrodową
3. teren byłego zakładu rolnego w rejonie ul. Starostrzeleckiej – ok.16 ha zgodnie
z wnioskiem właściciela terenu o zmianę jego przeznaczenia
4. teren w rejonie ul. Strzeleckiej wzdłuŜ drogi powiatowej w kierunku
Jaryszowa – ok. 24 ha; zmiany ze względu na planowaną lokalizację
skrzyŜowania drogi powiatowej z przyszłą obwodnicą K-Koźla
5. boisko sportowe w Starym Ujeździe – ok. 2 ha; zmiana planu jest niezbędna
dla rozbudowy boiska
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń 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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XVI.80.2012 została podjęta jednogłośnie.
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz.
Zwiększenie budŜetu gminy nastąpiło w wyniku rozdysponowania nadwyŜki za 2011 r. w
kwocie 151.152 zł oraz otrzymanej dotacji celowej na zadania OPS-u od Wojewody
Opolskiego w kwocie 3.800 zł. Nastąpiły takŜe zmiany po stronie wydatków m.in.:
- zmniejszenie planu na melioracjach wodnych
- zmniejszenie wydatków na zadaniu – Uzbrojenie terenu SAG Olszowa- Sieroniowice w
infrastrukturę drogową
- zwiększenie wydatków z tytułu odszkodowania za przejęty grunt
- zwiększenie wydatków na odwodnienie piwnic Urzędu Miejskiego
- na opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach
oświatowych i budynku Urzędu
- na przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie zadania: „Uzbrojenie w sieć
wod.-kan. działek na osiedlu Piaski (Ujazd) i budowa kanalizacji sanitarnej na Buczkach
(Zimna Wódka)”
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.

Radny Sebastian Golec zwrócił uwagę na zawarte w projekcie planowane wydatki dotyczące
opracowania dokumentacji na przebudowę instalacji grzewczych (na pompy ciepła), które
zdaniem radnego nie zostały wystarczająco omówione i wyjaśnione na posiedzeniach Komisji
Rady. Temat jest waŜny i powinno mu się poświęcić więcej uwagi.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
12 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
3 głosy
Uchwała nr XVI.81.2012 została podjęta większością głosów.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Ten projekt takŜe omówiła Skarbnik Gminy. Konsekwencją zmian w budŜecie gminy są
zmiany w WPF, które naleŜy wprowadzić. Zmiany wynikają z wprowadzenia zadań –
Przebudowa instalacji grzewczych i budowa kanalizacji na Piaskach oraz Buczkach oraz
skreślenia zadania - Uzbrojenie SAG w infrastrukturę drogową. Projekt zawiera trzy
załączniki: WPF na lata 2012-2015, wykaz przedsięwzięć realizowanych w tym okresie oraz
objaśnienia do zmian w WPF.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń 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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
0
Wstrzymujących się
Uchwała nr XVI.82.2012 została podjęta jednogłośnie
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Norbert
Jarosz odczytał wniosek z posiedzenia Komisji dotyczący spraw porządkowych gminy.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał pismo z Urzędu Miejskiego w Toszku dotyczące wniosku w
sprawie remontu drogi śródpolnej Proboszczowice-Nogowczyce, który w tym roku nie będzie
przeprowadzony z uwagi na brak środków w budŜecie.
Radny Sebastian Golec zgłosił swój wniosek dotyczący reorganizacji sieci szkół
podstawowych w Ujeździe.
Radny zgadza się z koniecznością szukania oszczędności i restrukturyzacją oświaty w naszej
gminie. KaŜdy radny dba o dobro gminy, ale jednak jest wybrany przez mieszkańców swojej
rodzinnej miejscowości i jest jej reprezentantem, zatem jej dobro jest celem nadrzędnym. W
ubiegłym roku większość radnych broniła małych szkół; teraz okazuje się, Ŝe szkoła w
Starym Ujeździe za rok ma być zamknięta. Broniąc tej placówki, która jest ośrodkiem Ŝycia
społeczno-kulturalnego wsi radny Sebastian Golec opracował wariant planu sieci szkół
alternatywny do proponowanego przez Burmistrza Ujazdu.
Główne załoŜenia projektu radnego Sebastiana Golec:
Proponowana sieć szkół:

- Ujazd: klasy I-VI dzieci z Ujazdu i Niezdrowic (tylko 6 oddziałów)
- Jaryszów : klasy I-VI dzieci z Jaryszowa i Nogowczyc (maksymalnie 82 uczniów)
- Olszowa : kl. IV-VI (wg propozycji Burmistrza)
- Zimna Wódka : kl. I- III ( j.w.)
- Stary Ujazd : kl. I-III dzieci ze Starego Ujazdu, Sieroniowic i Balcarzowic
Rozwiązanie to daje większą subwencję (nie przekracza się ilości 84 uczniów- z wyjątkiem
Ujazdu). Szkoła w Starym Ujeździe jest duŜa, są 4 duŜe sale, stołówka, kuchnia i sala
gimnastyczna. Brak jedynie sali komputerowej.
W Starym Ujeździe urodziło się więcej dzieci niŜ w Sieroniowicach. W związku z tym
Sebastian Golec zadał pytanie: dlaczego zamykamy szkołę w Starym Ujeździe, a
utrzymujemy szkołę w Sieroniowicach?
W odpowiedzi Rajmund Suhs- przewodniczący Rady przedstawił zestawienie liczbowe ilości
dzieci, z którego wynika, Ŝe w latach 2005-2011 w Sieroniowicach urodziło się 37 dzieci, a w
tym samych okresie w Starym Ujeździe – 31 dzieci.
Burmistrz Ujazdu potwierdził, Ŝe w Starym Ujeździe jednak dzieci jest mniej.
Radna Maria Krupa zapytała o opinię rodziców z Sieroniowic i Balcarzowic na takie
rozwiązanie.
Radny Sebastian Golec zgłosił jako wniosek swoją propozycję planu sieci szkól w gminie
Ujazd.
Mieszkanka Olszowej p. Woźnica zwróciła się do przewodniczącego obrad o moŜliwość
odczytania petycji, na co Rajmund Suhs wyraził zgodę i radni wysłuchali protestu
mieszkańców Olszowej wobec przewoŜenia dzieci z klas I-III do szkoły w Zimnej Wódce,
która jest znacznie gorzej wyposaŜona od szkoły w Olszowej.
Radny z Zimnej Wódki Waldemar Fogel sprzeciwił się krzywdzącej jego zdaniem opinii na
temat szkoły w Zimnej Wódce, która zapewnia swoim uczniom wszystkie podstawowe
warunki do nauki.
Radna Maria Krupa zwróciła się do radnych o wysłuchanie takŜe petycji rodziców z
Jaryszowa, którą przedstawiła jedna z mieszkanek tej miejscowości. W piśmie mieszkańcy
przytaczają argumenty na rzecz pozostawienia dzieci z klas I-III w bardzo dobrze
wyposaŜonej szkole w Jaryszowie, sprzeciwiając się posyłaniu ich do Sieroniowic.
Rozgorzała gorąca dyskusja; rodzice dzieci z Jaryszowa i Nogowczyc przekazywali swoje
uwagi na temat planowanego nowego obwodu szkolnego w Jaryszowie, ze szkołą filialną w
Sieroniowicach.
Zgłaszane uwagi i argumenty rodziców:
- szkoła w Jaryszowie nie przynosi strat, jej koszty mieszczą się w otrzymywanej subwencji
- szkoła jest bardzo dobrze wyposaŜona, wyremontowana, posiada nowoczesną salę
komputerową (bierze udział w projekcie e-szkoła), posiada boisko i salę gimnastyczną.
- małe dzieci nie powinny być przewoŜone, kiedy mają na miejscu moŜliwość nauki
- transport będzie dodatkowym sporym kosztem i duŜą trudnością organizacyjną
- szkoła w Sieroniowicach jest mała, gorzej wyposaŜona, nie posiada nowoczesnego zaplecza
komputerowego ani sali gimnastycznej

- subwencje dodatkowe na naukę języka ojczystego mniejszości narodowych powinny być
traktowane jako środki dodatkowe, a nie podstawowe, bo nie moŜna decydować za rodziców
czy podpiszą deklarację przynaleŜności do mniejszości.
Jeden z obecnych mieszkańców Jaryszowa dodał, Ŝe takie podejście moŜe prowadzić do
niewłaściwego postępowania przy podpisywaniu deklaracji mniejszościowych przez
rodziców, co zdarzyło się w jego przypadku, gdy w Publicznym Gimnazjum w Ujeździe
zwrócono się do niego o niewypełnianie deklaracji.
Rodzice z Jaryszowa zapowiedzieli, Ŝe w przypadku nie uwzględnienia ich petycji wycofają
swoje deklaracje i gmina straci dodatkową subwencję mniejszościową.
Ich zdaniem szkoła w Sieroniowicach powinna zostać zamknięta, co przyniosłoby więcej
korzyści niŜ dzielenie dzieci między te dwie placówki.
Delegacja rodziców z Olszowej była mniej liczna, jednak takŜe oni wyrazili protest przeciwko
woŜeniu dzieci kl. I-III z Olszowej do Zimnej Wódki, argumentując podobnie, Ŝe szkoła w
Olszowej jest o wiele lepiej wyposaŜona, posiadająca salę gimnastyczną, kuchnię, stołówkę,
przestrzenne wyremontowane sale.
Pani Sołtys Olszowej Teresa Podolska zwróciła uwagę zebranym, Ŝe Burmistrz
przygotowując reorganizację starał się, Ŝeby w miarę moŜliwości wszystkie placówki
oświatowe dalej funkcjonowały.
Na koniec dyskusji jeden z mieszkańców przyznał, ze zmiany są potrzebne, tylko trzeba je
zrobić rozwaŜnie i głęboko przemyśleć wszystkie moŜliwe rozwiązania nie wykluczając
zamykania małych szkółek.
Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z XV Sesji, nie wnosząc uwag.
Sprawy róŜne
Radni otrzymali sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach gminy Ujazd.
Przewodniczący obrad odczytał decyzję Ministra Środowiska o uznaniu za ochronne lasów
Nadleśnictwa Strzelce Opolskie.
Radny Roman Kalisz zadał pytanie Dyrektorowi ZGKiM Piotrowi Przygodzie czy p.
Wycislok, który na skutek awarii – zatkania się studzienki kanalizacyjnej na ulicy obok jego
posesji - miał zalaną łazienkę, moŜe ubiegać się o umorzenie części opłat ?
Piotr Przygoda odpowiedział, Ŝe trzeba złoŜyć pisemny wniosek w tej sprawie, który zostanie
rozpatrzony.
Maria Krupa zwróciła uwagę na problem z transportem i komunikacją w gminie w związku z
likwidowaniem kursów PKS. Od 1 III w Jaryszowie odwołane zostaną niektóre kursy, w
sumie z rozkładu zniknie aŜ 8 autobusów.
Burmistrz przyznał, Ŝe jest to duŜy problem, zwłaszcza dotkliwy będzie brak porannego
kursu, którym młodzieŜ dostawała się do szkól i na praktyki.
Rozmowy cały czas są prowadzone między poszczególnymi gminami, wystosowano teŜ
pismo do Starosty Strzeleckiego, Ŝeby jeden kurs zostawić. Niestety będzie to moŜliwe tylko
wtedy, gdy gmina dopłaci.
Na zakończenie ustalono termin najbliŜszego wspólnego posiedzenia Komisji Stałych na
wtorek 28 II b.r. na godz. 15.00. Radni będą obradować nad wyłączonym z dzisiejszego
porządku obrad projektem uchwały w sprawie planu sieci szkół i ich obwodów.
Burmistrz rozdał radnym wydawnictwa promocyjne Euroregionu Pradziad.

Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zamknął XVI Sesję Rady Miejskiej w
Ujeździe.
Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

