Protokół Nr XXI/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 25 lipca 2012 roku w Sali Ujazdowskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości w Ujeździe w godzinach 900 – 1030.
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, Kierownik OPS Danuta Ogaza, oraz dziennikarka „Strzelca
Opolskiego” Justyna Lehun. Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził
prawomocność obrad. Na ustawowy stan 15 radnych w sesji brało udział początkowo 13,
potem 14 czyli quorum.
Burmistrz Ujazdu zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujeździe
realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, poniewaŜ po
konsultacji z radcą prawnym uznano, Ŝe powierzenie tego zadania powinno nastąpić na
podstawie zarządzenia Burmistrza Ujazdu, a nie uchwały Rady.
Radni poprzez głosowanie większością głosów (12-oma głosami za, przy 1 głosie
wstrzymującym się) zaakceptowali wnioskowaną zmianę.
Porządek obrad przedstawiał się zatem 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) udzielenia pomocy finansowej Gminie Osie na pomoc socjalną dla osób
poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej
b) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 r.
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej
9. Sprawy róŜne
10. Zakończenie Sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady Miejskiej w
Ujeździe w dniach 28 czerwca - 25 lipca 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 opracowanie dokumentacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ul.
Polnej w Jaryszowie, na roboty dodatkowe zadania: Przebudowa Domu Spotkań w Zimnej
Wódce, na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych budowy wodociągu w Kluczu i
kanalizacji sanitarnej w Zimnej Wódce ul. Górna, w Grzeboszowicach oraz opracowanie
koncepcji odprowadzenia wód burzowych z ul. Gliwickiej w Niezdrowicach. Została

podpisana umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w
Ujeździe i w Buczkach - przysiółku Zimnej Wódki.
Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe, na
miejsce Michaliny Ciapa, która z dniem 1 września odchodzi na emeryturę. Burmistrz dodał,
Ŝe takŜe Dyrektor PSP Jaryszów Beata Hornung odchodzi ze swojego stanowiska, poniewaŜ
wygrała konkurs na dyrektora szkoły podstawowej w Kędzierzynie-Koźlu.
Burmistrz Ujazdu uczestniczył w posiedzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region”,
którego głównym tematem był odbiór i utylizacja odpadów. Z kolei na walnym zgromadzeniu
Stowarzyszenia Kraina św. Anny w Krapkowicach omawiano i uzgadniano zasady i terminy
naboru tzw. „małych projektów” np. z Odnowy wsi.
Burmistrz poinformował radnych o zakończonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w
przedszkolach w Ujeździe i Jaryszowie. Ocena kontrolowanych placówek była pozytywna.
Radna Maria Krupa zapytała o termin konkursu na dyrektora GZO, na co uzyskała odpowiedź
Burmistrza, Ŝe odbędzie się on w drugiej połowie sierpnia.
Maria Krupa zadała pytanie dlaczego projekty budowlano-wykonawcze na budowę
wodociągu i kanalizacji wykonuje jedna osoba? Czym to jest uzasadnione?
Burmistrz odpowiedział, Ŝe projekty te są małe, obejmują krótkie odcinki planowanej sieci.
Wysyłane były zapytania ofertowe (przy kosztach poniŜej 14 tys. euro nie obowiązuje
procedura przetargowa) do dwóch, trzech wykonawców. Wybrano ofertę Jerzego Pięty,
poniewaŜ była najkorzystniejsza.
Radny Sebastian Golec zapytał czy to są juŜ ostatnie odcinki starej sieci wodociągowej do
wymiany, na co Burmistrz odpowiedział twierdząco.
Radny Norbert Jarosz nawiązując do planowanych zmian w WPF i wprowadzeniu zadania –
Rozbudowa szatni sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą boiska sportowego w
Niezdrowicach - zapytał o konkretny zakres zaplanowanych tam działań.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w zakres robót przy tym zadaniu wchodzą m.in.: rozbudowa
budynku szatni, nowe oświetlenie, wymiana stolarki, budowa wiaty drewnianej, budowa
trybun, remont ogrodzenia, termomodernizacja budynku.
Radny wyraził wątpliwości co do zasadności podjęcia tego zadania. Jego zdaniem, bardziej
potrzebne i celowe byłoby wybudowanie nowoczesnego i dobrze wyposaŜonego stadionu w
Ujeździe.
Burmistrz Ujazdu przypomniał radnym, Ŝe projekt na przebudowę stadionu w Ujeździe juŜ
jest sporządzony i złoŜony. Staramy się o dofinansowanie projektu z RPO. Zadanie to
znajduje się na liście rezerwowej. Tymczasem jest moŜliwość otrzymania dofinansowania na
modernizację boiska w Niezdrowicach i chcemy z tego skorzystać, Ŝeby poprawiać standard
infrastruktury sportowej w całej gminie.
W trakcie przedstawienia informacji Burmistrza przybył radny Dawid Rust i od tej pory stan
liczbowy radnych na sesji wynosił 14 osób.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Osie na pomoc socjalną dla osób
poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. 14 lipca b.r. przez teren
północnej Polski przeszła trąba powietrzna, która najwięcej szkód wyrządziła w
województwie kujawsko-pomorskim. Burmistrz Ujazdu rozmawiał z tamtejszym Wojewodą,
który wskazał gminę Osie jako jedną z najbardziej poszkodowanych i potrzebujących
finansowego wsparcia. Kwotę 15 tys. zł przekazujemy z przeznaczeniem na pomoc socjalną
dla mieszkańców gminy Osie.
Radni ze zrozumieniem i poparciem odnieśli się do inicjatywy pomocy. Traktujemy ją jako
spłatę długu wdzięczności zaciągniętego po pamiętnym dla naszej gminy przejściu trąby

powietrznej 15 sierpnia 2008 roku, gdy uzyskaliśmy duŜą pomoc nie tylko rządową , ale takŜe
od wielu gmin z całej Polski i osób prywatnych.
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 XXI.110.2012 została podjęta jednogłośnie.
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy - pani Helena Strycharz.
Na zwiększenie dochodów wpłynęło m.in. : dotacja z PROW na zadanie: Zagospodarowanie
miejsc wypoczynku w miejscowości Nogowczyce w wysokości 17.959 zł, dodatkowe
dochody z tytułu opłaty za wieczyste uŜytkowanie i sprzedaŜy lokali oraz odsetki z lokat.
Zmniejszenie planu dochodów oraz zmniejszenie planu wydatków nastąpiło na skutek
zmniejszenia kwoty dotacji na drogę w SAG Olszowa i przekazaniu realizacji budowy
kanalizacji w SAG Olszowa Katowickiej Strefie Ekonomicznej.
Na zwiększenie planu wydatków wpłynęły m.in.: wprowadzenie dodatkowych środków na
budowę wiaty w Nogowczycach wraz z przyłączem energetycznym, na bieŜące utrzymanie
dróg, na opracowanie dokumentacji na zadanie: Przebudowa instalacji grzewczych w
obiektach oświatowych na terenie gminy oraz pomoc finansową dla gminy Osie.
Pytań i uwag 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 XXI.111.2012 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz – Skarbnika Gminy. Do Wieloletniej
Prognozy Finansowej zostało wprowadzone nowe zadanie: Rozbudowa szatni sportowej,
budowa wiaty drewnianej i trybun wraz z niezbędną infrastrukturą boiska sportowego w
Niezdrowicach. Wartość tego zadania wynosi 877 590 zł. Realizowane będzie w roku 2013.
Na to zadanie moŜemy dostać do 500 tys. zł dofinansowania. Urealnione zostały takŜe
wydatki na zadaniach: Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe
(zwiększono wydatki o 810 558 zł) oraz Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek
budowlanych na osiedlu Piaski oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka –
przysiółek Buczki ( zwiększono wydatki o 121 500 zł )
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 XXI.112.2012 została podjęta jednogłośnie

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Z powodu przerwy wakacyjnej Komisje Stałe Rady Miejskiej w Ujeździe nie pracowały w
miesiącu lipcu, zatem wniosków nie zgłoszono.
Interpelacje i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał odpowiedzi z Zarządu Powiatu
Strzeleckiego na złoŜone poprzednio wnioski radnych w sprawie:
- wprowadzenia zakazu zatrzymywania się przy przedszkolu w Ujeździe
- naprawy kątowników przy chodniku na moście na rzece Kłodnica
- niemoŜności naprawy przepustu pod drogą powiatową w Niezdrowicach na ul. Wiejskiej
(posesja nr 97)
- wykoszenia poboczy drogi powiatowej nr 1461 O Sieroniowice - Ujazd
- ustawienia znaku STOP na skrzyŜowaniu w Balcarzowicach
- ustawienia lustra przy skrzyŜowaniu drogi powiatowej z ul. Okrzei w Ujeździe oraz na
skrzyŜowaniu dróg powiatowych w Jaryszowie
- wycięcia krzewów i wykoszenia traw w obrębie skrzyŜowania drogi powiatowej Jaryszów –
Zimna Wódka z drogą rolną Starostrzelecką
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Radny Waldemar Fogel zgłosił problem braku moŜliwości nawodnienia boiska w
Zimnej Wódce
2. Radny Norbert Jarosz zwrócił uwagę na niefunkcjonalność lustra ustawionego przy
drodze powiatowej przy wyjeździe z ul. Okrzei w Ujeździe, poniewaŜ właściwie nie
jest to lustro, a blacha pokryta folią i zapewnia bardzo słabą widoczność.
3. Radny Sebastian Golec zgłosił powaŜne uszkodzenie nawierzchni drogi przy poboczu
na łuku drogi powiatowej (dość wąskiej w tym miejscu) w Zimnej Wódce koło
kościoła, co stwarza duŜe niebezpieczeństwo uszkodzenia samochodu (juŜ parę osób
zniszczyło tam opony swoich pojazdów)
4. Kolejna uwaga radnego Sebastiana Golca dotyczyła znacznie wystającej studzienki
kanalizacyjnej ponad nawierzchnię drogi powiatowej ul. 40-lecia w Starym Ujeździe
przy wjeździe na ul. Cmentarną.
Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej
Po zapoznaniu się z protokołem z XX Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe wszyscy obecni radni
zagłosowali za jego przyjęciem.
Sprawy róŜne
Przewodniczący obrad odczytał apel Posła na Sejm Marka Plury o wsparcie działań słuŜących
ochronie i rozwojowi śląskiej mowy poprzez nadanie jej statusu języka regionalnego.
Przedstawił teŜ informację o przedłuŜeniu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w
Ujeździe i Olszowej na kolejny rok szkolny.
Radni po raz kolejny skarŜyli się na fatalny stan dróg powiatowych w naszej gminie. Radny
Józef Duk zwrócił uwagę na spore nierówności nawierzchni drogi w Nogowczycach.
ZauwaŜono jednak pozytywne efekty wykoszenia poboczy dróg powiatowych. To zadanie
wykonano właściwie, co znacznie poprawiło widoczność na drogach.
Radny Rajmund Suhs zadał pytanie o moŜliwość dowoŜenia dziecka spoza gminy do naszego
gimnazjum.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zadaniem własnym gminy jest organizacja przewozu uczniów
mieszkających na terenie gminy. Uczeń spoza gminy musiałby pokryć koszty dowozu.

Zakończenie posiedzenia
Wyczerpawszy porządek XXI Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe przewodniczący obrad
zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

