Protokół Nr XX/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 27 czerwca 2012 roku w sali
widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej. Sesja trwała od godz.
1000 do 1400.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs. Udział w niej wzięli
Radni Rady Miejskiej oraz: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena
Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor
ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska i
Krzysztof Panek, sołtysi gminy: Magdalena Bartodziej, Teresa Cwielong i Cecylia Kapica,
oraz dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna Lehun, a takŜe najlepsi absolwenci szkół
gminnych wraz ze swoimi wychowawcami. Przewodniczący obrad powitał przybyłych gości
oraz radnych. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy
stan 15 Radnych w sesji brało udział 14, co stanowiło quorum.
Burmistrz Ujazdu zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad:
podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budŜetu
Gminy Ujazd zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd przy udziale funduszy
uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu. Radni jednomyślnie poprzez głosowanie zaakceptowali zgłoszony wniosek, zatem
porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Uroczysta część sesji z udziałem absolwentów szkół gminnych:
3. Przyjęcie protokołu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania
wyróŜnień absolwentom.
4. Wręczenie nagród wyróŜnionym absolwentom szkół gminy Ujazd
5. Wolna dyskusja.
Część robocza:
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
7. Informacja o pracy Burmistrza.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów
połoŜonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa
b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
c) 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
d) ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia
e) zmiany budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
g) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budŜetu Gminy Ujazd zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd przy udziale funduszy

uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu
9. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli
działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe
10. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
11. Interpelacje i wolne wnioski
12. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej.
13. Sprawy róŜne.
14. Zakończenie posiedzenia.
Część uroczysta XX sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Kultury,
Oświaty i Spraw Społecznych o przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji dotyczącego
przyznania wyróŜnień najlepszym absolwentom szkół gminy Ujazd w roku szkolnym
2011/2012.
Przewodnicząca Komisji Agata Trusz odczytała protokół, który został przyjęty jednogłośnie
przez obecnych radnych.
Przystąpiono do wręczenia nagród wyróŜnionym przez Radę Miejską absolwentom, a
wychowawcom listów gratulacyjnych i wiązanek kwiatów.
Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróŜnieni zostali :
Absolwenci klas VI szkół podstawowych:
- Agnieszka Marek
- Agnieszka Materla
- Marcin Klyta
- Angelika Wientzek
- Aleksandra Wiśnia
- Kamila Kurka
- Dominika Wątroba
- Klaudia Skowronek
- Kamil Socha
- Aneta Duk
Absolwenci klas III Publicznego Gimnazjum:
- Oliwier Biernacki
- Joanna Sładek
- Mariola Stranczik
Nagrodę specjalną otrzymała absolwentka klasy VI b Publicznej Szkoły Podstawowej w
Ujeździe - Agnieszka Marek, która osiągnęła najwyŜszą wśród absolwentów szkół gminnych
średnią ocen – 5,42; wykazała się pracowitością i sumiennością i wzorową postawą; brała
udział w wielu wojewódzkich konkursach przedmiotowych, m.in.: Języka Polskiego,
Przyrodniczym, Historycznym, Technicznym, Języka Niemieckiego, Języka Angielskiego.
Osiągnęła wiele sukcesów, m.in.:
- zajęcie IV miejsca w etapie wojewódzkim ( I miejsce w etapie gminnym) Wojewódzkiego
Konkursu Języka Polskiego

- zajęcie I miejsca w etapie powiatowym Konkursu Ortograficznego o Puchar Burmistrza
Strzelec Opolskich
- zajęcie IV miejsca w finale wojewódzkim i II miejsca w półfinale wojewódzkim w piłce
siatkowej dziewcząt.
Uczennica swoją wzorową postawą godnie reprezentowała szkołę na forum gminy, powiatu i
województwa.
Gratulacje i podziękowania od Rady Miejskiej i Burmistrza Ujazdu otrzymali wychowawcy i
opiekunowie wyróŜnionych absolwentów: Julia Kośmider, Dorota Bębenek, Krzysztof
Zalejski, Iwona Piela, Jolanta Zawiślak oraz Gizela Gorki i Marcin Napieracz.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz złoŜyła
serdeczne gratulacje nagrodzonym uczniom i wyraziła dumę z ich osiągnięć. WyróŜnieni
absolwenci są chlubą i dumą rodziców, nauczycieli i całej gminy. Radna złoŜyła takŜe
Ŝyczenia udanych zasłuŜonych wakacji.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch zwrócił się do nagrodzonych uczniów i ich wychowawców
z podziękowaniami i gratulacjami za wspaniałe wyniki w nauce i sporcie.
Na te wyniki złoŜyły się zarówno starania rodziców, jak i nauczycieli; właściwa atmosfera w
domach rodzinnych i szkołach.
Wszystkim absolwentom Burmistrz złoŜył serdeczne Ŝyczenia wielu sukcesów w dalszej
nauce, wyboru właściwej drogi Ŝyciowej i skutecznej realizacji swoich celów i marzeń.
Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na poszczególnych etapach edukacji jest dla młodego
człowieka najwaŜniejszym zadaniem, które zapewni w przyszłości satysfakcjonujący zawód.
Gratulacje i podziękowania otrzymali równieŜ nauczyciele – wychowawcy wyróŜnionych
absolwentów.
Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz Ujazdu Ŝyczył wszystkim wspaniałych,
pełnych wraŜeń i bezpiecznych wakacji, które będą nagrodą za wytęŜoną pracę w roku
szkolnym.
Głos zabrała takŜe sołtys Balcarzowic Teresa Cwielong serdecznie gratulując: uczniom
wspaniałych ocen, nauczycielom bardzo dobrego przygotowania uczniów i rodzicom ich
wkładu w edukację swoich dzieci. ZłoŜyła takŜe serdeczne Ŝyczenia udanych wakacji.
Pani sołtys zaprosiła wszystkich zebranych na festyn w Balcarzowicach z okazji 10-lecia
poświęcenia kaplicy, który odbędzie się 22 lipca b.r.
Na zakończenie uroczystej części sesji zrobiono pamiątkowe zdjęcie wyróŜnionych uczniów i
ich wychowawców.
Przewodniczący obrad zarządził 15-minutową przerwę.
Część robocza
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady w okresie
między sesjami tj. od dnia 31 maja do dnia 27 czerwca b.r.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
Informacja dotyczyła m.in. opracowanych projektów uchwał na sesję, wydanych zarządzeń i
podpisanych umów na zadania inwestycyjne w gminie.
W omawianym czasie podpisano umowy na: nadzór inwestorski nad budową drogi gminnej
nr 1057850 w SAG Zimna Wódka, na budowę przyłącza oświetlenia ulicznego w

Niezdrowicach na ul. Wiejskiej, przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem
sportowo – rekreacyjnym w Sieroniowicach i nadzór inwestorski nad tym zadaniem.
Gmina Ujazd przystąpiła do II etapu rządowego programu „Radosna szkoła – place zabaw”
dla klas I-III. Program obejmuje szkoły podstawowe w Ujeździe i Jaryszowie oraz filię w
Zimnej Wódce.
Burmistrz wspomniał o nowych inwestorach zainteresowanych lokalizacją w strefie
gospodarczej naszej gminy, m.in. firmie Holbox - produkującej opakowania.
Radny Norbert Jarosz zapytał o wysokość kosztorysu inwestorskiego zadania – „Przebudowa
i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo –
rekreacyjnego w Sieroniowicach” i ilość firm zgłoszonych do przetargu.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zgłosiło się 5 podmiotów, a kosztorys inwestorski wyniósł 1.060
tys. zł. Kierownik referatu Urzędu Krzysztof Panek dodał, Ŝe rozpatrywano moŜliwość
rozdzielenia tego zadania na dwa równorzędne: rozbudowę świetlicy i budowę części
rekreacyjnej (boiska i placu zabaw). Niestety w związku z tym, Ŝe wniosek o dofinansowanie
został złoŜony na to zadanie w całości, więc aby uzyskać zewnętrzne środki finansowe musi
być realizowane w zakresie zgodnym ze złoŜonym wnioskiem.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów połoŜonych w
granicach administracyjnych wsi Olszowa
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Monika Jastrzembska. Był on szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji
Stałych Rady Miejskiej przez projektantkę planu – Krystynę Kucharzewską. Zmian dokonano
m.in. na wniosek właściciela terenu po byłej jednostce wojskowej. Planem objęte zostało 23
ha gruntów. Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii oraz wyłoŜeniu projektu planu do
publicznego wglądu i braku zgłoszonych uwag Burmistrz Ujazdu wystąpił z wnioskiem do
Ministra Środowiska o wyraŜenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne
gruntów leśnych o powierzchni 12,98 ha pozostających w zarządzie Lasów Państwowych.
Minister Środowiska wyraził na to zgodę decyzją z dnia 29 lutego b.r.
Prognoza skutków finansowych uchwalenia niniejszego planu wykazała, ze zapisane w planie
inwestycje nie będą obciąŜały budŜetu Gminy Ujazd. Inwestycje określone w planie
miejscowym finansowane będą przez inwestora planowanego przedsięwzięcia, o czym
stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
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 XX.103.2012 została podjęta jednogłośnie.
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie
Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
Projekt uchwały przedstawiła takŜe Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania
Przestrzennego Monika Jastrzembska. Ten projekt został omówiony na wspólnym

posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej przez projektantkę planu – Helenę Konsencjusz.
Celem sporządzenia planu było umoŜliwienie na danym obszarze realizacji inwestycji o
charakterze publicznym słuŜącym ogółowi społeczności wsi Nogowczyce – budowy wiaty,
boiska sportowo – rekreacyjnego, sanitariatów, oraz rozbudowy placu zabaw.
Zgłoszono jedną uwagę do planu w czasie wyłoŜenia planu do publicznej dyskusji, ale nie
została ona uwzględniona przez Burmistrza Ujazdu. Rada Miejska takŜe odrzuciła tą uwagę.
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 XX.104.2012 została podjęta jednogłośnie.
- 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.
Projekt przedstawił Burmistrz Ujazdu. Był on kilkakrotnie omawiany na posiedzeniach
Komisji Rady, poniewaŜ przygotowany był juŜ na poprzednią sesję. Został dodatkowo
zaopiniowany przez dyrektorów szkół gminnych i związki zawodowe nauczycieli. Zmian
zapisów uchwały naleŜało dokonać w związku z przeprowadzaną reorganizacją oświaty.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
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 XX.105.2012 została podjęta jednogłośnie
- ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia.
Kolejny projekt dotyczący wynagrodzenia nauczycieli przedstawił Burmistrz Ujazdu. W
związku ze zmianą ilości administratorów w placówkach oświatowych wprowadzono zmiany
w zakresie dodatków funkcyjnych dla kadry kierowniczej. Zmniejszono wysokość świadczeń
dla nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach łączonych. Pozostałe zapisy uchwały nie
uległy zmianie.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
pozytywną, wyraŜoną większością głosów, opinię Komisji o przedstawionym projekcie.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Tomasz Cichoń odczytał pozytywną
opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Radny Sebastian Golec wyraził zdanie, Ŝe nowe zwiększone zakresy dodatków funkcyjnych
w projekcie uchwały stanowią niekonsekwencję wobec realizowanej w gminie polityki
oszczędności w finansach oświaty.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
11 głosów
Przeciw
3 głosy
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XX.106.2012 została podjęta większością głosów
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz, która szczegółowo przedstawiła
zmiany w budŜecie po stronie dochodów i wydatków.
Wprowadzono środki na remont ul. Młyńskiej w Starym Ujeździe, opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Polnej w Jaryszowie, remont chodników w
Ujeździe i ulicy 40-lecia w Starym Ujeździe oraz na realizację programu usuwania wyrobów
zawierających azbest.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Tomasz Cichoń odczytał pozytywną
opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Nie zgłoszono uwag ani wniosków do projektu.
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 XX.107.2012 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy Helenę Strycharz. Zmiany w
WPF wynikają ze zwiększenia dochodów bieŜących (o dotację celową w kwocie 183.550 zł),
wydatków bieŜących (o kwotę 261.050 zł) i wydatków majątkowych (15 tys. zł).
Wprowadzono teŜ nowe zadanie do przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 – jest
to organizacja Dni Partnerstwa Ujazd – Bridlicna realizowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego przez MGODK w Ujeździe w przyszłym roku.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Tomasz Cichoń odczytał pozytywną
opinię Komisji o przedstawionym projekcie
Nie zgłoszono uwag ani wniosków.
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 XX.108.2012 została podjęta jednogłośnie.

- uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budŜetu Gminy Ujazd zadań z
zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd przy udziale funduszy uzyskanych z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Projekt omówił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. W związku z uchwaleniem na poprzedniej
sesji Programu usuwania azbestu z terenu gminy Ujazd naleŜało opracować i uchwalić
regulamin dofinansowania ze środków budŜetu gminy zadań z zakresu usuwania azbestu.
85% dofinansowania zabezpiecza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu. Gmina ma zapewnić 15 % dofinansowania zadania. Regulamin określa
szczegółowo jakim podmiotom przysługuje dofinansowanie i jakie warunki naleŜy spełnić,
aby je uzyskać.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Tomasz Cichoń odczytał pozytywną
opinię Komisji o przedstawionym projekcie
Uwag do projektu 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 XX.109.2012 została podjęta jednogłośnie.
Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli
działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa przedstawiła radnym protokół pokontrolny
nr 7/2012 z kompleksowej kontroli działalności MGODK w Ujeździe przeprowadzonej przez
Komisję dnia 12 czerwca 2012 r.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie przyjęcia protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Za przyjęciem protokołu zagłosowało 14 radnych.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Odczytano wnioski Komisji:
- Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie zorganizowania zajęć kulturalnych
przez MGODK w Ujeździe dla dzieci ze wszystkich miejscowości gminy
- ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych RM w sprawach porządkowych gminy
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na
ostatnich Sesjach dotyczące:
- dróg powiatowych /wysłano do Zarządu powiatu Strzeleckiego/
- znaków drogowych przy wjeździe na przysiółek Buczki w Zimnej Wódce
- planu remontu drogi gminnej ul. Leśnej w Starym Ujeździe
- sprostowania błędnego adresu GZO na stronie internetowej i na pieczątkach firmowych.
Radni zgłosili następujące wnioski:
Radna Maria Krupa kolejny raz zwróciła się o zaplanowanie budowy chodnika do przysiółka
Kolonia Jaryszowska, motywując swoją prośbę duŜą ilością dzieci (17) korzystających z tej

drogi na trasie do i ze szkoły. Radna zwróciła teŜ uwagę na coraz większy ruch kołowy w tym
miejscu.
Burmistrz od razu odniósł się do tego wniosku, informując radnych, Ŝe temat był juŜ
kilkakrotnie analizowany, ale z uwagi na wąski pas drogi (tylko 3 m) nie ma moŜliwości
zbudowania tam chodnika; trzeba by poszerzyć drogę, a poniewaŜ grunty sąsiadujące z drogą
nie naleŜą do Gminy, tylko osób prywatnych, konieczne byłoby wykupienie ich części. Ta
inwestycja wiąŜe się więc ze sporymi kosztami. Na razie Gmina planuje przebudowę drogi do
boiska sportowego i cmentarza w Jaryszowie.
Radna Maria Krupa odparła, Ŝe w takim razie wnioskuje o poszerzenie drogi na Kolonię
Jaryszowską.
Radny Józef Duk zgłosił uszkodzenie gabionu na zboczu przy chodniku drogi powiatowej w
Sieroniowicach.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe odpowiednie słuŜby zostały juŜ poinformowane.
Radny Sebastian Golec po raz kolejny zgłosił wniosek o naprawę murku oporowego i
chodnika w Starym Ujeździe.
Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał zaproszenie skierowane do Radnych,
Burmistrza i pracowników samorządowych na festyn rodzinny w Nogowczycach, który
odbędzie się 30 czerwca b.r.
Radny Józef Duk wyraził ubolewanie, Ŝe na tak uroczystej sesji, gdzie wyróŜnieni zostają
najlepsi uczniowie naszych szkół, brakuje radnych powiatowych z naszej gminy.
Radny Waldemar Fogel zapytał o remonty dróg polnych, na co Burmistrz odpowiedział, Ŝe w
Zimnej Wódce właśnie utwardzono drogę dojazdową za ul. Szkolną i za torami kolejowymi w
prawo od drogi powiatowej. Co roku wykonywane są remonty dróg gminnych i polnych w
miarę posiadanych środków.
Radna Magdalena Ogaza podziękowała za ostatnie działania na terenie Zimnej Wódki, które
przyczyniły się do poprawy wizerunku wsi – uporządkowano zbiorową mogiłę poległych
powstańców śląskich, wyczyszczono rowy przy drodze, dobiega końca gruntowny remont
świetlicy wiejskiej.
Radna Agata Trusz wyraziła zdanie, Ŝe inwestowanie w modernizację szkoły i jej zaplecza
kuchennego w Zimnej Wódce byłoby niepotrzebnym wydatkiem, gdy sąsiednia szkoła w
Olszowej ma wyremontowaną kuchnię i stołówkę, która moŜe obsłuŜyć większą ilość dzieci.
Przewodniczący Rajmund Suhs powiedział, Ŝe gdyby w ten sposób podchodzić do wszelkich
działań inwestycyjnych, to w rezultacie nic by się nie robiło.
Radny Waldemar Fogel dodał, Ŝe trzeba inwestować tam, gdzie jest potrzeba - skoro dzieci
uczęszczają do szkoły w Zimnej Wódce, naleŜy tą szkołę doposaŜyć i wyremontować.

Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XX sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

