Protokół Nr XIX/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 30 maja 2012 roku w Sali Posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1730.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs. Przewodniczący
otworzył obrady i powitał zgromadzonych gości oraz Radnych. W Sesji oprócz Radnych
Rady Miejskiej brali udział Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena
Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Michalina Ciapa, Dyrektor
MGODK GraŜyna Kocenda, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda oraz Kierownicy Referatów
Urzędu: Monika Jastrzembska, Irena Tiszbierek i Krzysztof Panek oraz Karolina GorzelnikKierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w roku 2011, a takŜe dziennikarka
„Strzelca Opolskiego” Justyna Lehun. Na podstawie listy obecności Przewodniczący
stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 15 radnych w sesji brało udział 15, czyli
100 % osobowego składu Rady.
Przewodniczący Rajmund Suhs odczytał pismo Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Ujeździe
- Jolanty Rogowskiej dotyczące wycofania wniosku złoŜonego Przewodniczącemu Rady dnia
7 maja 2012 r. o wyraŜenie zgody Rady Miejskiej w Ujeździe na obniŜenie wymiaru pensum
radnej zatrudnionej w PG, z powodu ponownego przeanalizowania sytuacji kadrowej i
pozostawieniu radnej obecnych warunków pracy i płacy. Przewodniczący odczytał takŜe
pismo Burmistrza Ujazdu wnioskujące o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniŜek dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
Radni poprosili o wyjaśnienie powodu wycofania projektu uchwały w sprawie ustalania
zniŜek dla nauczycieli na kierowniczych stanowiskach, na co Burmistrz Tadeusz Kauch
odparł, Ŝe na wniosek Rady postanowiono skonsultować zapisy uchwały z dyrektorami szkół i
uzupełnić merytoryczne uzasadnienie uchwały.
Radny Dawid Rust i radna Agata Trusz wyrazili opinię, Ŝe powinno się przygotowywać
projekty bardziej starannie i przemyślanie, tak by nie trzeba było ich potem uzupełniać i
przekładać na kolejne posiedzenia Rady .
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie wniosków Burmistrza
dotyczących zmian w porządku obrad.
Za wycofaniem projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę warunków umowy o
pracę radnej RM w Ujeździe zagłosowali wszyscy radni (14 osób, gdyŜ radna Agata Trusz nie
brała udziału w głosowaniu).
Za wycofaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i
rozmiaru zniŜek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz
zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zagłosowało 13 radnych, a 2
wstrzymało się od głosu.
Następnie przewodniczący poprosił o zaakceptowanie porządku obrad, w którym
wprowadzono wnioskowane zmiany:
Radni zagłosowali za nowym porządkiem 14 głosami, przy 1 wstrzymującym się.
Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się 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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Ujazd za 2011 rok i
sprawozdań finansowych.
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2011 rok
- przedstawienie sprawozdań finansowych
- przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy Ujazd
- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego
- przedstawienie opinii Komisji Stałych
- dyskusja
- podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy za 2011 rok
6. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2011 rok w formie uchwały.
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium
- przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu
wykonania budŜetu za 2011 rok
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
Ujazd na lata 2011-2032 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko
skutków realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032
b) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budŜetowego
c) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.
11. Sprawy róŜne.
12. Zakończenie posiedzenia
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady Miejskiej w
Ujeździe w dniach 27 kwietnia - 30 maja 2012 r.
Informacja o pracy Burmistrza
Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch przedstawił radnym informację o pracy Urzędu w okresie
między Sesjami.
Omówił ogólnie projekty uchwał przygotowane na sesję i wydane w minionym okresie
zarządzenia.
Podpisano umowy na remont Remizy StraŜackiej w Zimnej Wódce, na roboty dodatkowe w
zadaniu przebudowy Domu Spotkań w Zimnej Wódce (wymiana instalacji elektrycznej,
zamontowanie dodatkowego okna na klatce schodowej, skucie jednej ściany) oraz budowę
drogi gminnej w SAG Zimna Wódka w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Został ogłoszony przetarg na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach.
Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach
Opolskich w sprawie oferty nauki pływania dla uczniów szkól podstawowych w gminie
Ujazd. Burmistrz rozwaŜa moŜliwość objęcia nauką pływania wszystkich uczniów szkól
podstawowych począwszy od klas IV w ramach zajęć wychowania fizycznego. Koszt
rocznego szkolenia wynosi około 15-17 tys. zł.

29 maja odbyło się spotkanie z Dyrektorem Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa w
sprawie propozycji przejęcia przez Gminę Ujazd ruin zamku w Ujeździe wraz z terenem
wokół zamku i moŜliwości pozyskania środków na zabezpieczenie ruin w celu udostępnienia
ich zwiedzającym.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz zaprosił radnych na wyjazd do Kamienia
Śląskiego w piątek, 1 czerwca o godz. 14.00 w celu zapoznania się z wykorzystaniem pomp
ciepła jako źródła energii cieplnej.
Uwag nie zgłoszono.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Ujazd za 2011 rok i
sprawozdań finansowych.
Skarbnik Gminy Helena Strycharz zabierając głos przypomniała radnym, Ŝe zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)
Rada Miejska powinna rozpatrzyć oprócz sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy takŜe
sprawozdania finansowe i informację o stanie mienia komunalnego na koniec poprzedniego
roku. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Rada otrzymała 27 marca b.r., natomiast
sprawozdania finansowe 30 kwietnia b.r., zgodnie z terminami ustawowymi.
Sprawozdania te były szczegółowo omawiane na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i
Gospodarki w dniu 25 maja b.r. oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM w
Ujeździe w dniu 28 maja b.r.
BudŜet gminy zgodnie z uchwałą budŜetową Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z
dnia 12 stycznia 2011 roku wynosił 18.530.965,- zł .
Wartość budŜetu na dzień 31.12.2011 zwiększyła się o 5,8 %, czyli 960.771 zł i ostatecznie
wyniosła 19.491.736,- zł.
Na plan dochodów 18.656.318 zł wykonano 18.618.641,39 zł , co stanowi 99,8 % planu
Na plan wydatków 18.946.736 zł wydatkowano kwotę 17.868.963,80 zł, co stanowi
94,3 % planu.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 347.157,42 zł
Skutki obniŜenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły
kwotę 741.732,48 zł, ulgi i zwolnienia określone w uchwale Rady to kwota 467.522,44 zł, a
umorzenie zaległości podatkowych decyzją Burmistrza Ujazdu wyniosło 32.322 zł
W roku 2011 zaplanowano deficyt w wysokości 290.418,00 zł. Ostatecznie rok budŜetowy
zakończył się nadwyŜką budŜetową w wysokości 749.677,59 zł,
Na spłatę zaciągniętej poŜyczki z WFOŚ i GW wydatkowano kwotę 545.000,00 zł
Z informacji przedstawionej radnym wynika, ze Gmina Ujazd na dzień 01.01.2011 posiadała
prawo własności do gruntów o powierzchni 248,4876 ha. W wyniku nabycia gruntów
odpłatnie i nieodpłatnie w roku 2011 przybyło Gminie 0,8321 ha, a wskutek zbycia
/sprzedaŜy, darowizny, decyzji ZRID/ ubyło 1,0250 ha.
Stan mienia Gminy na 31 grudnia 2011 wynosi 248,2947 ha
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych RM w Ujeździe Tomasz Cichoń odczytał pozytywne opinie Komisji na temat
sprawozdania z wykonania budŜetu, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia
komunalnego za rok 2011.
Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę nr 149/2012 z dnia 18 kwietnia b.r. Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniującą sprawozdanie Burmistrza Ujazdu z
wykonania budŜetu Gminy Ujazd za 2011 r. .
Następnie przewodniczący zaprosił Radnych do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania
budŜetu za 2011 rok.

Nie zgłoszono Ŝadnych uwag ani zapytań.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za
2011 rok i poddał go pod głosowanie radnych:
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XIX.97.2012 została podjęta jednogłośnie.
Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2011 rok w formie uchwały.
Po pozytywnym rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Burmistrza Ujazdu z wykonania
budŜetu Gminy za 2011 rok, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Maria Krupa
przedstawiła Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ujazdu z wykonania budŜetu za 2011 rok. Uchwała ta
została jednomyślnie przyjęta przez cały 5 - osobowy skład Komisji i przedstawiona Radzie.
Następnie przedstawiona została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Opolu o przedłoŜonym przez Komisję wniosku wyraŜona uchwałą nr 249/2012 z dnia 21
maja b.r.
Głos zabrała radna Agata Trusz, która nie popiera w pełni wniosku o udzielenie Burmistrzowi
Ujazdu absolutorium. Mimo, Ŝe docenia i zauwaŜa zalety Burmistrza jako dobrego
gospodarza gminy i menadŜera, jednak zdaniem radnej, priorytetem dla budŜetu w minionym
roku była reorganizacja oświaty, a tego nie udało się przeprowadzić, co jest w duŜej mierze
skutkiem decyzji Burmistrza.
TakŜe radny Sebastian Golec dodał, Ŝe w 2011 roku naleŜało porządnie przygotować reformę
oświatową, a tego nie zrobiono. Pan Golec wyraził teŜ opinię, Ŝe radni nie są traktowani po
partnersku i mają za mały udział w procesach decyzyjnych Gminy (np. temat pomp ciepła).
Dodatkowo zbulwersowała go sprawa próby zmniejszenia etatu radnej Agaty Trusz.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Ujeździe o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z wykonania budŜetu za 2011
rok.
Na ustawowy stan 15 Radnych w głosowaniu wzięło udział 15, co czyni głosowanie
prawomocnym
Za oddano
12 głosów
Przeciw
0 głosów
Wstrzymujących się 3 głosów
Rada Miejska w Ujeździe bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady
udzieliła Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z wykonania budŜetu gminy za 2011 rok Uchwała nr XIX.98.2012 z dnia 30 maja 2012 r.
W imieniu radnych Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs złoŜył podziękowania i
gratulacje Burmistrzowi Ujazdu - Tadeuszowi Kauchowi oraz Skarbnik Gminy Helenie
Strycharz z tytułu uzyskania absolutorium.
Burmistrz Ujazdu podziękował radnym za pozytywną w większości głosów ocenę wykonania
budŜetu w minionym roku. Przyznał, Ŝe reforma nie wyszła tak jak planowano - jest to temat
bardzo trudny, głównie ze względów społecznych.

Gmina Ujazd jest jedną z najlepszych w województwie opolskim. Wskaźnik ilości
pozyskanych środków unijnych na jednego mieszkańca lokuje nas w pierwszej dziesiątce
gmin w Polsce! Rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaczyna nabierać tempa, zatem
Burmistrzowi wydaje się nieco krzywdząca negatywna opinia tylko w oparciu o kwestię
reformy oświaty. Temat oświaty jest bardzo waŜny zarówno dla gminy, jak i samego
Burmistrza. Nie mógł do niego podejść w sposób zbyt pospieszny i powierzchowny. Jednak te
głosy wstrzymujące się są dla niego duŜym wyzwaniem i ma nadzieję, Ŝe w przyszłym roku
uda się zmienić stanowisko radnych.
Na zakończenie podziękował Pani Skarbnik, Dyrektor GZO, kierownikom referatów i
pracownikom Urzędu za całoroczną pracę.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ujazd
na lata 2011-2032 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 20112032
Projekt uchwały przedstawił ogólnie Kierownik Referatu Urzędu Krzysztof Panek.
Szczegółowo został omówiony na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych.
Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Józef Duk odczytał pozytywną opinię Komisji o
przedstawionym projekcie.
Radny Tomasz Cichoń odczytał takŜe pozytywną opinię o przedstawionym projekcie ze
wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w dniu 28 maja b.r.
Uwag ani pytań do projektu 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 XIX.99.2012 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego
Projekt przedstawił Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.
Określa się w nim wysokość dotacji na utrzymanie całoroczne placów zabaw w Ujeździe,
Nogowczycach i Olszowej. Radni analizowali projekt za Komisji BudŜetu i wspólnym
posiedzeniu Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Tomasz Cichoń przedstawił pozytywne opinie radnych z obu posiedzeń o
przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag do projektu w trakcie sesji 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 XIX.100.2012 została podjęta jednogłośnie.

- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy- pani Helena Strycharz. Był on
równieŜ juŜ omawiany na posiedzeniach Komisji Rady.
Na zwiększenie dochodów wpłynęły: refundacja środków na organizację prac społecznie
uŜytecznych, otrzymane odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w gimnazjum oraz środki z
programu „Kapitał ludzki” na realizację projektu systemowego „Ku samodzielności - praca
systemowa z rodziną”. Na zwiększenie planu wydatków wpłynęły m.in.: dotacje celowe dla
ZGKiM, środki na organizację prac społ. uŜytecznych, i pomoc dla podopiecznych w okresie
świątecznym, na realizację projektu z programu „Kapitał ludzki”, dotacja dodatkowa na
organizacje imprez przez MGODK oraz środki na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zadań: budowy kanalizacji deszczowej w Niezdrowicach, sieci wodociągowej
w Kluczu i Sieroniowicach -Grzeboszowicach, kanalizacji sanitarnej w Zimnej Wódce (ul.
Górna) oraz umieszczenie kontenera mieszkaniowego na pomieszczenie gospodarcze na
boisku w Olszowej.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Radny Tomasz Cichoń odczytał takŜe pozytywną opinię o przedstawionym projekcie ze
wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w dniu 28 maja b.r.
Następnie 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 XIX.101.2012 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Projekt został przedstawiony radnym zarówno na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i
Gospodarki, jak i na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Omówiła go Skarbnik Gminy
Helena Strycharz.
Prognozowane dochody bieŜące w 2012 roku zostały zwiększone zarządzeniem Burmistrza o
dotację celową na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3 204 zł.
Uchwałą RM zwiększono dochody bieŜące w kwocie 61 231 zł. Z kolei wydatki bieŜące
zmniejszyły się o 82 559 zł. Po przeprowadzonym przetargu na zadaniu Przebudowa Domu
Spotkań w Zimnej Wódce zmniejszono o kwotę 145 tys. zł, a kwotę 760 tys. zł przeniesiono
do realizacji na zadaniu Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach w 2013
roku.
Dodatkowo wprowadzono środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla zadań inwestycyjnych.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń przedstawił
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Następnie Tomasz Cichoń jako przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych
odczytał opinię radnych z posiedzenia na temat tego projektu.
Uwag do projektu 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 XIX.102.2012 została podjęta jednogłośnie
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Norbert
Jarosz odczytał wniosek Komisji w sprawie stanu oznakowania ulicznego na terenie gminy
Interpelacje i wolne wnioski
Przewodniczący rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na
złoŜone poprzednio wnioski radnych w sprawie:
- odpadów wyrzucanych w niedozwolonych miejscach
- nieprawidłowego oznaczenia jednym adresem kilku dwóch adresatów na ul. Mickiewicza 3
w Ujeździe
- oczyszczenia rowów na osiedlu Goj
- odbioru śmieci z placu w Nogowczycach
- ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się przy przedszkolu w Ujeździe
- zabezpieczenia odstających kątowników przy brzegu chodnika na moście na Kłodnicy
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Wniosek Marii Krupa w sprawie skoszenia zbyt wysokiej trawy wzdłuŜ drogi
powiatowej z Ujazdu do Jaryszowa
2. Wniosek radnego Sebastiana Golec o naprawę nawierzchni drogi gminnej - ul. Leśnej
w Starym Ujeździe za mostkiem w kierunku p. Pandera (dziury i podniesiony asfalt)
3. Wniosek Tomasza Cichonia w sprawie sprostowania błędnie podanego adresu GZO w
Ujeździe w róŜnych, takŜe internetowych, bazach danych, tak by przesyłki kierowane
do tego adresata nie trafiały niewłaściwie do państwa WyleŜoł (ul. Mickiewicza 3), co
się teraz nagminnie zdarza.

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej
Po zapoznaniu się z protokołem z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe wszyscy obecni
radni zagłosowali za jego przyjęciem.
Sprawy róŜne
Przewodniczący obrad odczytał pismo od Burmistrza Ujazdu w sprawie odstąpienia od
utworzenia w bieŜącym roku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego.
Radny Dawid Rust nawiązując do dyskusji w sprawie absolutorium powiedział, Ŝe jako
reprezentant mieszkańców zauwaŜa nie tylko pozytywne efekty działalności Gminy (jak
realizacja projektów inwestycyjnych w oparciu o fundusz unijne), ale takŜe te negatywne. Nie
wszystko jest idealne i jako radny powinien to podnosić na sesji czy posiedzeniach Komisji
Rady.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe radny, jako reprezentant mieszkańców powinien zgłaszać
wszelkie uwagi i zastrzeŜenia w formie wniosków i interpelacji.
Radny Jozef Duk pogratulował Burmistrzowi uzyskania absolutorium i zapewnił wszystkich
zebranych, Ŝe nikt nie steruje decyzjami radnych; on sam podejmuje decyzje zgodnie z
własną oceną i poglądami.
Radny Sebastian Golec wracając do swojej poprzedniej wypowiedzi stwierdził, Ŝe nie jest
przeciwny zainstalowaniu pomp ciepła dla ogrzewania budynków uŜyteczności publicznej w

naszej gminie, jednak jego zdaniem, decyzje w tej sprawie podejmuje się za szybko bez
wnikliwej analizy z udziałem radnych.
Burmistrz w odpowiedzi zaznaczył, Ŝe na razie wprowadzono do budŜetu tylko środki
finansowe na opracowanie dokumentacji. W piątek jest zaplanowana wizyta w Sanktuarium
Św. Jacka w Kamieniu Śląskim w celu dokładnego zapoznania się z działaniem
zainstalowanych tam pomp ciepła, ich wydajnością i skutecznością. Następnie zostanie
opracowane studium wykonalności i analiza i dopiero wtedy zostaną podjęte ostateczne
decyzje.
Na zakończenie zabrał głos radny Waldemar Fogel, który stwierdził, Ŝe Burmistrz Ujazdu nie
wywiera nacisku na decyzje podejmowane przez radnych. Jego zdaniem naleŜy teŜ pochwalić
pracę urzędników Gminy Ujazd za sprawne i Ŝyczliwe obsługiwanie petentów. Nie jest to
niestety regułą w innych urzędach.
Zakończenie posiedzenia
Wyczerpawszy porządek XIX Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe przewodniczący obrad
zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

