Protokół Nr XVII/2012
z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 marca 2012 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, Kierownik OPS
Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik Referatu Urzędu Karolina
Gorzelnik, Sołtys Sieroniowic Magdalena Bartodziej oraz dziennikarka „Strzelca
Opolskiego”- Justyna Lehun, a takŜe trzy mieszkanki wsi Nogowczyce.
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 planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Ujazd. Uchwała taka podjęta została na poprzedniej sesji, jednak ze względu na niewłaściwy
zapis o opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego została
uchylona przez Wojewodę.
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) zmian w budŜecie gminy na 2012 rok
b) planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz
ustalenia granic ich obwodów
c) przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
e) przyjęcia Gminnego programu doŜywiania dzieci i młodzieŜy na lata 2012-2013
f) przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w 2012 roku projektu systemowego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
g) ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze uŜyteczności publicznej
świadczoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na
rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
h) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego
i) niewyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Ujazd na 2013 rok
środków stanowiących fundusz sołecki
j) planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd
6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej

9. Sprawy róŜne
10. Zakończenie Sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący przedstawił pisemną informację o pracy Komisji Stałych w okresie od 24
lutego do 29 marca bieŜącego roku.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami.
Omówił ogólnie projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję, podjęte zarządzenia i
podpisane umowy na:
- opracowanie wniosku i wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót
budowy kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Buczki
- opracowanie dokumentacji na zatwierdzenie projektu organizacji ruchu oraz remontu
chodnika przy Pl. 1 Maja w Ujeździe
- kruszenie 1000 t betonu – materiału na utwardzenie gminnych dróg.
Burmistrz poinformował radnych, Ŝe Gmina uzyskała dofinansowanie do budowy słonecznej
suszarni osadów przy oczyszczalni ścieków. Ogłoszono przetarg na budowę drogi w Strefie
Aktywności Gospodarczej dofinansowanej z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
27 marca odbyła się we Wrocławiu uroczysta gala finałowa rankingu "Filary Polskiej
Gospodarki 2011", na której Gmina Ujazd została wyróŜniona tytułem Samorządowego
MenadŜera Regionu.
Radna Maria Krupa zwróciła się do Burmistrza Ujazdu o wykorzystanie skruszonego betonu
do naprawy drogi gminnej w Jaryszowie od ul. Leśnej w kierunku Sieroniowic. Fatalny stan
tej drogi zgłosił Zarząd Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jaryszowie.
Burmistrz w odpowiedzi wyjaśnił, Ŝe jest to teren piaszczysto-Ŝwirowy i droga zostanie
wyrównana równiarką.
Radny Tomasz Cichoń w nawiązaniu do remontu chodnika na pl. 1 Maja w Ujeździe i
porządkowaniu Rynku zwrócił uwagę na potrzebę zobligowania właścicieli sklepu
spoŜywczo-przemysłowego „SPAR” o odnowienie i uporządkowanie tej posesji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budŜecie gminy na 2012 rok
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz.
BudŜet Gminy zmieniony został po stronie wydatków o 9,5 tys. zł. Przeniesiono środki z
działu 700 i 750 na dział 900 – na aktualizację projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia Gminy
Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz dział 921 – dofinansowanie
projektu „Dni partnerstwa Ujazd -Bridlicna”.
Ponadto zmieniono zapis w źródłach finansowania zadania „Budowa słonecznej suszarni
osadów ściekowych dla oczyszczalni w Ujeździe” oraz nazwę zadania inwestycyjnego
dotyczącego miejsca wypoczynku i rekreacji w Nogowczycach.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Uwag nie zgłoszono.
Następnie 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 XVII.83.2012 została podjęta jednogłośnie.
- planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia
granic ich obwodów
Projekt przedstawił Burmistrz Tadeusz Kauch. Jest to kolejny etap reorganizacji systemu
oświaty w gminie Ujazd. Przeprowadzono konsultacje społeczne prawie w całej gminie (z
wyjątkiem samego Ujazdu). Przedstawiono mieszkańcom – rodzicom dzieci szkolnych
planowane rozwiązania. Dyskusje były burzliwe i trudne. Faktem jest jednak coraz mniejsza
ilość dzieci w szkołach i coraz większe dofinansowanie z budŜetu gminy do budŜetu oświaty,
poniewaŜ państwowe subwencje oświatowe nie pokrywają wydatków.
Projekt uchwały określa sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz
granice ich obwodów.
Ustala się trzy obwody szkolne w gminie:
- PSP w Ujeździe obejmuje granice miasta Ujazd oraz Stary Ujazd i Niezdrowice
- PSP w Jaryszowie obejmuje Jaryszów, Nogowczyce, Sieroniowice i Balcarzowice
- PSP w Olszowej obejmuje Olszową, Klucz i Zimną Wódkę
Szkoła w Ujeździe będzie prowadziła klasy I-VI, a jej filia w Starym Ujeździe w przyszłym
roku szkolnym klasę III.
Szkoła w Jaryszowie pozostanie z klasami I-VI, a jej filia w Sieroniowicach I-III
Do szkoły w Olszowej będą uczęszczać dzieci z klas IV-VI, a do jej filii w Zimnej Wódce z
klas I-III z całego obwodu.
W poprzednim wariancie tej uchwały planowano takŜe w obwodzie jaryszowskim podzielić
uczniów wg klas: IV-VI w Jaryszowie, a I-III w Sieroniowicach; jednak ten wariant spotkał
się z duŜym sprzeciwem ze strony mieszkańców ze względu na sporą ilość dzieci w
Jaryszowie i zmieszczenie się budŜetu szkoły w przyznanych subwencjach oświatowych.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej – Tomasz Cichoń
odczytał pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Radna Maria Krupa podziękowała w imieniu mieszkańców Jaryszowa za uwzględnienie ich
głosów przy opracowaniu projektu.
Radny Sebastian Golec oświadczył, Ŝe wbrew krąŜącym opiniom nie opowiada się za
zamknięciem szkoły w Sieroniowicach, a w związku z tym, Ŝe rodzice dzieci ze Starego
Ujazdu nie protestowali przeciw planowanym zmianom w ich miejscowości, takŜe i on, jako
radny Starego Ujazdu poprze ten projekt.
Radna Agata Trusz biorąc pod uwagę dobro wszystkich mieszkańców gminy wyraziła
nadzieję, Ŝe ta reorganizacja przyniesie oczekiwane efekty.
Głos zabrała takŜe sołtys Sieroniowic Magdalena Bartodziej w obronie zasadności istnienia
szkoły w jej miejscowości w związku z krąŜącymi opiniami, Ŝe naleŜy tę placówkę
zlikwidować. Jej zdaniem szkoła jest w dobrym stanie technicznym i stwarza właściwe
warunki do nauki i wychowania dzieci. Poza tym jest ośrodkiem Ŝycia społecznego i
kulturalnego wsi.
Przewodniczący Rady Rajmund Suhs wyraził swoja opinię, Ŝe wariant poprzedni uchwały (w
którym szkoła w Jaryszowie obejmuje klasy IV-VI, a w Sieroniowicach I-III z całego
obwodu) był najbardziej sprawiedliwy i korzystny finansowo dla Gminy.
Następnie odczytał przedstawiony przez Burmistrza projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,

Za oddano
10 głosów
Przeciw
2 głosy
Wstrzymujących się
2 radnych
Uchwała nr XVII.84.2012 została podjęta większością głosów.
- przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska – Karolina Gorzelnik. Został on juŜ omówiony na wspólnym posiedzeniu
Komisji Stałych RM w Ujeździe w dniu 19 marca b. r.
Rada Miejska w Ujeździe jako organ stanowiący Gminy Ujazd, która jest członkiem Związku
Międzygminnego „Czysty Region” ma obowiązek zaopiniować w formie uchwały zmiany w
Statucie Związku. W dniu 13 lutego 2012 r. Zgromadzenie ZM „Czysty Region” podjęło
uchwałę nr XX/1/12 w sprawie zmiany Statutu Związku. Określa się w nim szczegółowo
zadania publiczne Związku, w szczególności system gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenach gmin - członków Związku.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej – Tomasz Cichoń
odczytał pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady 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 XVII.85.2012 została podjęta jednogłośnie.
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Projekt został przedstawiony takŜe przez Panią Karolinę Gorzelnik- Kierownik Referatu
Urzędu. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi zawiera kilka rozdziałów, które
regulują następujące zagadnienia: opiekę nad kotami i zasady ich sterylizacji, odławianie
bezdomnych zwierząt, zapewnianie im opieki weterynaryjnej i umieszczanie w schronisku.
Projekt został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej – Tomasz Cichoń
odczytał pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady 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 XVII.86.2012 została podjęta jednogłośnie.
- przyjęcia Gminnego programu doŜywiania dzieci i młodzieŜy na lata 2012-2013
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Ogaza przedstawiła i omówiła ten projekt
uchwały. Program obejmuje lata 2012-2013 – zawiera diagnozę sytuacji społecznej, cele i
zadania programu, podmioty realizujące i zasady finansowania. W 2012 roku zaplanowano na

ten cel ze środków własnych Gminy - 20 tys. zł, a z dotacji celowej z budŜetu państwa - 22
tys. zł.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady 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 XVII.87.2012 została podjęta jednogłośnie.
- przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w 2012 roku projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
Projekt został przedstawiony przez Danutę Ogaza – Kierownika OPS-u. W ubiegłym roku
opracowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Ujazd. To
umoŜliwiło Gminie udział w Programie „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną”,
który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Programem objętych
zostanie 7 osób - podopiecznych OPS- z naszej gminy, a finansowy wkład własny wyniesie
6 300 zł, czyli 10,5 % sumy wydatków kwalifikowanych projektu. Program będzie
realizowany od czerwca do października b.r. i obejmie następujące zagadnienia:
- doradztwo psychologiczne i zawodowe
- warsztaty zawodowe
- zarządzanie budŜetem domowym
- warsztaty treningu i kompetencjo zawodowych
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady 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 XVII.88.2012 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze uŜyteczności publicznej świadczoną
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na rzecz
mieszkańców Gminy Ujazd
Projekt został przedstawiony przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Piotra Przygodę. Ustala się w nim cenę jednostkową netto za wywóz 1 m3
nieczystości płynnych na poziomie 4,84 zł dla mieszkańców nie posiadających technicznej
moŜliwości przyłączenia się do gminnej zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Cena ta obowiązuje
juŜ wszystkich mieszkańców gminy podłączonych do kanalizacji sanitarnej od 15 lutego b.r.
zgodnie z wnioskiem taryfowym złoŜonym przez ZGKiM i zweryfikowanym przez
Burmistrza Ujazdu z dnia 6 grudnia 2011 r.

Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Uwag nie zgłoszono.
Następnie 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 XVII.89.2012 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego
Kolejny projekt został zreferowany przez Dyrektora ZGKiM Piotra Przygodę. W
konsekwencji podjęcia poprzedniej uchwały naleŜy ponownie przeliczyć stawkę dotacji
przedmiotowej jako dopłaty do wywozu 1 m3 nieczystości płynnych dla mieszkańców nie
posiadających technicznej moŜliwości przyłączenia się do gminnej zbiorczej kanalizacji
sanitarnej. Wysokość tej dotacji wyniesie 17, 34 zł brutto – stanowi ona róŜnicę między ceną
wywozu nieczystości za pomocą samochodu asenizacyjnego, a ceną odbioru ścieków dla
mieszkańca. (22,57 zł – 5,23 zł)
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Uwag nie zgłoszono.
Następnie 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 XVII.90.2012 została podjęta jednogłośnie.
- niewyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Ujazd na 2013 rok środków
stanowiących fundusz sołecki
Projekt uchwały przedstawił radnym Burmistrz Ujazdu. W dniu 13 marca b.r. zostało
zorganizowane spotkanie z sołtysami gminy, podobnie jak w zeszłym roku, w sprawie
zapoznania się z ich opinią na temat utworzenia funduszu sołeckiego. Sołtysi jednomyślnie
uznali, Ŝe w obecnej sytuacji, gdy Gmina realizuje róŜne projekty, m.in. z PROW-u w
poszczególnych wsiach, tworzenie tego funduszu jest bezzasadne. Dodatkowym utrudnieniem
jest procedura jego rozliczania, a takŜe zadań inwestycyjnych zaplanowanych i realizowanych
z tego funduszu.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej – Tomasz Cichoń
odczytał pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Radny Sebastian Golec zadał pytanie o moŜliwość realizowania tzw. „małych projektów” w
ramach społeczności lokalnych, na co Burmistrz odparł, Ŝe jest w tym zakresie wystarczająco
duŜo moŜliwości i moŜna podejmować róŜnego typu inicjatywy lokalne.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
13 głosów

Przeciw
0
Wstrzymujących się
1
Uchwała nr XVII.91.2012 została podjęta większością głosów
- planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd
Burmistrz Ujazdu przedstawił projekt uchwały, która była juŜ podejmowana na poprzedniej
Sesji. Uchylono ja jednak decyzją Wojewody Opolskiego za niewłaściwy zapis o publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady odczytał rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w tej sprawie.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Radna Maria Borek zwróciła uwagę na jeszcze jedną zmianę w stosunku do poprzedniej
uchwały. Mianowicie w obecnym projekcie oddział przedszkolny w Olszowej stanowi
oddział zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Ujeździe, a w poprzedniej uchwale był zapis
o oddziale przedszkolnym przy PSP Olszowa.
Dyrektor GZO wyjaśniła, Ŝe nie ma to wpływu na funkcjonowanie oddziału, zmienia się tylko
osoba nadzorująca z Dyrektora Szkoły na Dyrektora Przedszkola, co jest bardziej
uzasadnione.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
1 głos
0
Wstrzymujących się
Uchwała nr XVII.92.2012 została podjęta większością głosów.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Zostały przedstawione pisemne wnioski:
1. ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w sprawie stanowiska Rady odnośnie przejęcia
budynku nieczynnego dworca kolejowego w Zimnej Wódce
2. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawach
porządkowych gminy
3. Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dotyczący petycji rodziców z Niezdrowic
w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad przeczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
poprzedniej Sesji w sprawie :
- moŜliwości dofinansowania do wapnowania gleb
- wysokości przeciętnego dochodu z indywidualnych gospodarstw rolnych
- regulacji rzeki Kłodnica na terenie gminy
- zabezpieczenia zbiorników p/poŜ. w miejscowości Balcarzowice
- remontów dróg powiatowych i gminnych
- regulacji studzienek kanalizacji burzowej
- wyrównania terenu pod boisko sportowe w Nogowczycach
- kanalizacji burzowej w Niezdrowicach
- wycinki suchych topoli przy drodze powiatowej w kierunku Jaryszowa
- dodatkowej lampy ulicznej w Zimnej Wódce
Radny Tomasz Cichoń złoŜył wniosek w sprawie udroŜnienia (odmulenia, oczyszczenia)
przepustu pod drogą powiatową przy posesji p. Stawiarskiego przy ul. Wiejskiej w Ujeździe

Radny Józef Duk w związku z duŜą ilością składanych przez radnych wniosków dotyczących
dróg powiatowych wyraził ubolewanie, Ŝe radni powiatowi z terenu naszej gminy zbyt rzadko
uczestniczą w sesjach Rady Miejskiej w Ujeździe.
Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej XVI Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne
Dyrektor GZO Michalina Ciapa nawiązała do tematu poruszonego na poprzedniej sesji przez
mieszkańca Jaryszowa w sprawie rzekomego nakłaniania przez Dyrekcję Gimnazjum do nie
podpisywania deklaracji
mniejszościowych. Poprosiła o wyjaśnienia w tej sprawie
Dyrektorkę PG w Ujeździe Jolantę Rogowską. Radna Agata Trusz takŜe wyjaśniała
omawianą sytuację z Dyrektorką Gimnazjum i Panią Sekretarz. Rekrutacja dzieci do
gimnazjum juŜ się rozpoczęła. Zapisów dokonuje Sekretarz szkoły. Rodzice otrzymują dwie
deklaracje do wypełnienia: dotyczącą zapisu na lekcje religii i na język mniejszości
narodowych. Nikt nie nakłania rodziców do podejmowania takich czy innych decyzji, mogła
być najwyŜej udzielona informacja na temat znaczenia dla rodzica i szkoły podpisania owej
deklaracji.
Radna Maria Borek zwróciła się do dziennikarki Strzelca Opolskiego o dokładne wyjaśnienie
na łamach tygodnika sprawy, która ją ostatnio mocno zbulwersowała – mianowicie
zweryfikowanie nieprawdziwej zdaniem radnej informacji o zamęczeniu kota przez młodzieŜ
w Olszowej. Pani redaktor Justyna Lehun obiecała wrócić do tego tematu i wyjaśnić
wszystkie okoliczności.
Radny Waldemar Fogel zgłosił fatalny stan nawierzchni drogi z przysiółka Buczki na Kolonię
Jaryszowską, a radna Magdalena Ogaza zwróciła się o ogrodzenie terenu prac remontowobudowlanych świetlicy wiejskiej w Zimnej Wódce.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący zakończył XVII Sesję Rady Miejskiej w Ujeździe.
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