Protokół Nr XVIII/2012
z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, która trwała od godz. 1500 do godziny 1700.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs. Brali w niej udział
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena
Habrajska-Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Kierownik OPS Danuta Ogaza,
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik Referatu Urzędu Krzysztof Panek, dziennikarka
„Strzelca Opolskiego”- Justyna Lehun, oraz projektantka planów zagospodarowania
przestrzennego Renata Klimek. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad
stwierdził ich prawomocność. Na ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 14, co
stanowiło quorum.
Nie zgłoszono Ŝadnych uwag ani wniosków do przesłanego radnym porządku obrad, zatem
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) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe
b) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ujazd
c) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Ujazd i Rudziniec
dotyczącego oczyszczania ścieków komunalnych
d) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
6.
7.
8.
9.
10.

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

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący przedstawił pisemną informację o pracy Komisji Stałych w okresie od 30
marca do 26 kwietnia 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 remont chodnika na pl. 1 Maja w Ujeździe z ZGKiM oraz opracowanie
planu na pompy cieplne w budynkach oświatowych na terenie oraz budynku Urzędu
Miejskiego w Ujeździe z Pracownią Projektową GLAMAR z Wrocławia.
ZłoŜono wnioski o dofinansowanie trzech zadań Gminy do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich:
- Adaptacja i przebudowa zabytkowego Spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe
- Budowa wiaty- miejsca rekreacji i wypoczynku w Nogowczycach wraz z przyłączem
energetycznym
- Rozbudowa szatni sportowej, budowa wiaty drewnianej i trybun wraz z niezbędną
infrastrukturą na boisku sportowym w Niezdrowicach.

Dwa ostanie zadania będą dofinansowane w ramach programu Leader.
19 kwietnia odbyło się spotkanie dotyczące przyszłej sieci gazowej w SAG Olszowa. W
planach jest takŜe budowa sieci na osiedlu Piaski w Ujeździe.
Burmistrz zapowiedział na koniec planowaną wizytę w gminie partnerskiej Lobenstein
Radny Sebastian Golec zadał pytanie o cel prowadzonych prac ziemnych na terenie Zimnej
Wódki przy stacji PKP, na co otrzymał odpowiedź, Ŝe chodzi o budowę sieci dostępu do
internetu szerokopasmowego.
Radny Tomasz Cichoń zapytał o plany dotyczące zagospodarowania ruin Zamku w Ujeździe.
Burmistrz w odpowiedzi wyjaśnił, Ŝe Gmina otrzymała pismo z Agencji Nieruchomości
Rolnych z propozycją nieodpłatnego przejęcia terenu ruin zamku. Gdyby oferta obejmowała
takŜe obszar gruntów za kościołem, to Gmina byłaby zainteresowana. Burmistrz uwaŜa, Ŝe
naleŜałoby zabezpieczyć ruiny zamku i udostępnić je zwiedzającym jako spuściznę
historyczną miasta. W przyszłości rynek Ujazdu zmieni swoje oblicze, a teren byłego zamku
moŜe być jego główna ozdobą, oczywiście po przeprowadzeniu odpowiednich prac
renowacyjnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe
Projekt uchwały przedstawiła projektantka planu- Renata Klimek. Obejmuje on teren 51 ha po
południowej stronie Kanału Gliwickiego – osiedle Piaski miasta Ujazd.
Projekt przeszedł całą wymaganą prawem procedurę i teraz przedstawiony jest Radzie do
uchwalenia. Głównym celem zmian była racjonalizacja przeznaczenia terenów objętych
planem. Zwiększył się o ok. 50 % obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. W związku z niŜem demograficznym nie przewiduje się na tym terenie usług
o charakterze oświatowym. Teren po byłym wysypisku będzie przeznaczony na cele
sportowo-rekreacyjne.
W załącznikach do planu zostały omówione rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do planu oraz sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji
infrastruktury technicznej.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych 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 XVIII.93.2012 została podjęta jednogłośnie.
- przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ujazd
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Ogaza.
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła obowiązek corocznego sporządzania
przez gminę takiego dokumentu. Ocena zasobów będzie stanowić podstawę do planowania
budŜetu na następne lata. We wnioskach końcowych zawarto następujące potrzeby:
zatrudnienie dodatkowego pracownika w związku ze znacznym zwiększeniem wypłat zasiłku
rodzinnego, zwiększenie budŜetu na koszty utrzymania mieszkańców gminy w DPS-ach,
konieczność zatrudnienia asystenta rodzin dysfunkcyjnych w związku z nowymi regulacjami

prawnymi dotyczącymi opieki społecznej, załoŜenie punktu bezpłatnych porad rodzinnoprawnych.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
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 XVIII.94.2012 została podjęta jednogłośnie
- zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Ujazd i Rudziniec
dotyczącego oczyszczania ścieków komunalnych
Projekt został ogólnie przedstawiony przez Burmistrza Ujazdu – Tadeusza Kaucha. Gmina
Rudziniec zwróciła się do gminy Ujazd o moŜliwość odprowadzania i oczyszczania swoich
ścieków na oczyszczalni w Ujeździe. Przedstawiony projekt, który został szczegółowo
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady, daje moŜliwość zawarcia
stosownego porozumienia w tej sprawie między gminami.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych 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
12 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
2 głosy
Uchwała nr XVIII.95.2012 została podjęta większością głosów.
- zmian w budŜecie gminy na 2012 rok
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz, która szczegółowo przedstawiła
zmiany w budŜecie po stronie dochodów i wydatków.
W związku z ogłoszeniem ustawy budŜetowej na 2012 rok Minister Finansów i Opolski
Urząd Wojewódzki przekazał informację o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej, udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji na realizację zadań zleconych i
własnych. Dochody te są mniejsze o 262 538 zł. Dodatkowo wprowadzono dotację celową na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w
wysokości 24 377 zł, a takŜe środki na zakup krzewów róŜ w wysokości 5 tys. zł.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych 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 XVIII.96.2012 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Został przedstawiony pisemny wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego odczytany przez zastępcę przewodniczącego Komisji Józefa Duka w sprawach
porządkowych gminy.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad przeczytał pisemne odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na
poprzedniej Sesji w sprawie :
- uporządkowania terenu wyrobiska piasku na osiedlu Goj w Ujeździe
- odbioru zuŜytego sprzętu RTV przez Remondis
- posprzątania wyrzuconych odpadów na działce RSP w Nogowczycach
- udroŜnienia przepustu pod drogą powiatową przy posesji p. Stawiarskiego w Ujeździe
- przeglądu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jaryszowie w kierunku Starego Ujazdu
Radni zgłosili następujące wnioski:
- Radny Tomasz Cichoń w sprawie ustawienia zakazu zatrzymywania się przy przedszkolu w
Ujeździe przy drodze powiatowej
- Radna Maria Krupa w sprawie rozwiązania problemu śmieci wyrzucanych
w niedozwolonych miejscach /worki ze śmieciami pod mostkiem przy drodze z przysiółka
Buczki do Olszowej, zuŜyte opony na polach przy tej drodze, wysypisko gruzu i śmieci na
posesji p. śyły przy ul. Ujazdowskiej w Jaryszowie/
- Radny Tomasz Cichoń ponownie wnioskował rozwiązanie problemu nieprawidłowego
oznaczenia jednym adresem - ul. Mickiewicza 3 w Ujeździe - siedziby: GZO i Haba- Beton
sp. z o.o. oraz prywatnej posesji państwa WyleŜoł, dla których adres ten jest właściwy.
Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniej XVII Sesji, nie wnosząc Ŝadnych uwag.
Sprawy róŜne
Przedstawiono sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z
Organizacjami Pozarządowymi za rok 2011. Radni otrzymali pisemne sprawozdanie
sporządzone przez Sekretarza Gminy Romana Więcka.
Radny Józef Duk zadał pytanie odnośnie terminu obiecanego przeglądu i wycinki drzew przy
drodze powiatowej Ujazd- Jaryszów.
Burmistrz Tadeusz Kauch odpowiedział, Ŝe juŜ oznakowano drzewa do wycinki przy tej
drodze.
Radny Waldemar Fogel zapytał o moŜliwość ogrodzenia boisk sportowych, m.in. w Zimnej
Wódce, na co Burmistrz odparł, Ŝe jeśli będzie dodatkowy nabór do projektu w ramach
Odnowy Wsi to Gmina zgłosi trzy boiska : w Zimnej Wódce, Starym Ujeździe i Olszowej.
Radny Roman Kalisz zapytał w związku ze zmianą obwodów szkolnych o rejonizację szkolną
uczniów, którzy zaczęli naukę w placówkach oświatowych zgodnie z poprzednio
obowiązującymi obwodami.

Burmistrz wyjaśnił, Ŝe w takich przypadkach będzie decydowała wola rodziców. Np. dziecko
z Balcarzowic, które rozpoczęło naukę w PSP Ujazd, będzie mogło kontynuować naukę w tej
szkole, jeśli nie spowoduje to konieczności utworzenia kolejnego oddziału, lub przenieść się
do szkoły w Sieroniowicach zgodnie z nowymi obwodami szkolnymi.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący zakończył XVIII Sesję Rady Miejskiej w Ujeździe.

Protokołowała: Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad
Rajmund Suhs

