Protokół Nr XXII/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 sierpnia 2012 roku w Sali
widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej 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, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda oraz
radny powiatowy Artur Kiowski, a takŜe dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna Lehun.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy
stan 15 radnych w sesji brało udział 13, co stanowiło quorum.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono Ŝadnych uwag, ani
wniosków, 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) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 r.
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
c) podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu
6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z XXI 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 26 lipca - 29 sierpnia 2012 r.
Informacja o pracy Burmistrza
Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch przedstawił radnym informację o pracy Urzędu w okresie
między Sesjami.
Omówił projekty uchwał przygotowane na sesję i zarządzenia wydane w minionym okresie.
Podpisano umowy na: wymianę i montaŜ bram garaŜowych w OSP Olszowa, zakup i montaŜ
mebli do Domu Spotkań w Zimnej Wódce, remont chodnika i ścieŜki w Ujeździe oraz
przebudowę poddasza budynku remizy straŜackiej wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe.
Została podpisana takŜe umowa z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie zadań
inwestycyjnych Gminy:
- Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe
- Budowa szatni sportowej, wiaty drewnianej i trybun wraz z niezbędną infrastrukturą boiska
sportowego w Niezdrowicach
- Budowa wiaty jako miejsca wypoczynku i rekreacji w Nogowczycach wraz z przyłączem
energetycznym.

ZłoŜony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach RPO
zadnia: „Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd
– odnawialne źródła energii”.
Ogłoszono przetarg na usuwanie azbestu z terenu gminy Ujazd.
Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.
Obejmie je we wrześniu Małgorzata Kulesa.
W związku z tym Burmistrz Ujazdu serdecznie podziękował odchodzącej na emeryturę
dotychczasowej Dyrektorce GZO - Michalinie Ciapa za wieloletnią pracę w placówkach
oświatowych gminy Ujazd. Jej wkład zarówno pedagogiczny, jak i organizacyjny jest bardzo
znaczący. Wychowała wiele pokoleń uczniów naszej gminy, była wieloletnią dyrektorką
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe, a ostanie lata poświęciła pracy organizacyjnej
kierując Gminnym Zarządem Oświaty w Ujeździe. Burmistrz Tadeusz Kauch podsumowując
pracę Pani Dyrektor wystawił jej ocenę celującą i Ŝyczył zadowolenia i wielu radości na
zasłuŜonej emeryturze.
Podziękowania złoŜył takŜe w imieniu własnym i całej Rady Miejskiej Przewodniczący
Rajmund Suhs.
Michalina Ciapa wyraziła podziękowanie za wyrazy uznania i wdzięczności oraz zadowolenie
z moŜliwości wykazania się swoim doświadczeniem pedagogicznym i organizacyjnym na
stanowisku Dyrektora GZO, co było dla niej wspaniałą zawodową przygodą.
Na zakończenie Ŝyczyła wszystkim wielu sukcesów zawodowych, społecznych i rodzinnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy - pani Helena Strycharz.
BudŜet Gminy po stronie dochodów zwiększa się o 83 727 zł, na co wpłynęły:
odszkodowania za przejęte grunty, czynsz za dzierŜawę pomieszczeń, odsetki od
nieterminowych wpłat podatków, odsetki z lokat, zwroty z PUP za realizację prac społecznie
uŜytecznych oraz dotacja celowa na wyprawki szkolne.
Na zmniejszenie planu wydatków w kwocie 74 100 zł wpłynęło zmniejszenie planu na
wynagrodzeniach w dziale 801 Oświata i Wychowanie oraz zmniejszenie planu na wydatkach
finansowanych ze środków europejskich na zadaniu – Przebudowa i modernizacja Domu
Spotkań w Zimnej Wódce.
Z kolei zwiększenie planu wydatków w kwocie 157 827 zł nastąpiło na skutek wprowadzenia
dodatkowych środków na: remont ul. Młyńskiej oraz drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Starym Ujeździe, koszty egzekucji podatków, dodatkowe dyŜury dla policji, wyprawki
szkolne dla uczniów, realizację programu usuwania azbestu, zakup oleju opałowego dla
MGODK, oraz zwiększenie wydatków finansowanych ze środków własnych na zadaniu –
Przebudowa i modernizacja Domu Spotkań w Zimnej Wódce.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXII.113.2012 została podjęta jednogłośnie

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz – Skarbnika Gminy.
Dochody bieŜące zostały zwiększone o kwotę 90 927 zł, a wydatki bieŜące o 108 927 zł.
Wprowadzono dodatkowe środki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających
azbest, dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, środki na wyprawki szkolne
dla uczniów, oraz dodatkowe dyŜury policji. W związku z podpisaniem umów o
dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, przeniesiono je w zał. nr 2 do grupy zadań
realizowanych przy udziale środków unijnych. Zmniejszony został takŜe plan wydatków
majątkowych na zadaniu – Budowa i modernizacja Domu Spotkań wraz z
zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce. Realizacja zadań wykazanych w zał. nr 2 w
latach 2013-2014 będzie wymagała zaplanowania poŜyczek i kredytów w budŜecie gminy.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXII.114.2012 została podjęta jednogłośnie
- podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w kaŜdym okręgu
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek.
Zgodnie z art. 419 ust. 2 ustawy Kodeks wyborczy podział na okręgi wyborcze, ich granice i
numery oraz liczbę radnych wybieranych w kaŜdym okręgu ustala, na wniosek burmistrza,
rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby
mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Liczba radnych
określona została z kolei w art. 17 ustawy o samorządzie gminnym i wynosi 15 w gminach do
20 000 mieszkańców (liczba mieszkańców Gminy Ujazd wynosi 6 323 według stanu na dzień
30 czerwca 2012 r.)
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks
wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy powinien nastąpić w
terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy, tj. do 1 listopada 2012 r.
Zgodnie z przepisami, w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka
pomocnicza gminy - sołectwo. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia
okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeŜeli wynika to z konieczności
zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Zgodnie z art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego
w kaŜdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na
prawach powiatu wybiera się 1 radnego.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej – Tomasz Cichoń
odczytał pozytywną, choć nie jednomyślną, opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie
uchwały.
Najwięcej uwag radnych wywołała zmiana przynaleŜności wsi Klucz z okręgu Olszowa do
okręgu wsi Zimna Wódka.
Radny Waldemar Fogel wyraził opinię, Ŝe przedstawiony podział jest krzywdzący dla
miejscowości Zimna Wódka, która z racji swojej wielkości miała do tej pory dwa mandaty, a

gdy zostanie dołączony Klucz, moŜe mieć tylko jeden mandat, czyli jednoosobową
reprezentację w radzie.
Radny Józef Duk zauwaŜył, ze najbardziej skorzystają z nowego podziału Sieroniowice, które
uzyskują dwa mandaty bez Balcarzowic.
Kilkoro radnych stwierdziło, Ŝe dotychczasowy podział jest optymalny, jednak Sekretarz
Roman Więcek zwrócił uwagę, Ŝe zmianę i sposób podziału na okręgi narzuca nam ustawa –
Kodeks Wyborczy i musimy postępować wg jej zapisów. Jednym z waŜniejszych przy
podziale jest zapis, Ŝe okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, czyli
sołectwo, oczywiście jeśli zachowuje normę przedstawicielstwa.
Uchwalony podział będzie miał zastosowanie do wyborów, które nastąpią po zakończeniu
obecnej kadencji. Przed kolejnymi wyborami trzeba będzie zweryfikować dane
demograficzne gminy i jeśli zmienią się normy przedstawicielstwa poszczególnych jednostek,
zmienić podział na okręgi wyborcze.
Radny Waldemar Fogel wyraził obawę, Ŝe sytuacja nie zmieni się tak znacząco, Ŝe będzie
moŜna powrócić do obecnego podziału. ZłoŜył więc wniosek, Ŝeby przesunąć termin podjęcia
tej uchwały, co pozwoli na powtórną analizę moŜliwych rozwiązań.
Przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie radnych:
Za wnioskiem zagłosowało 4 radnych
Przeciw
6 radnych
Wniosek o przesunięcie w czasie podjęcia omawianej uchwały został odrzucony większością
głosów.
Radna Maria Borek zaapelowała o poinformowanie mieszkańców całej gminy o moŜliwości i
terminie składania protestów do Komisarza Wyborczego w Opolu i została zapewniona, Ŝe
uchwała wraz z informacją o moŜliwości protestu zostanie podana do publicznej wiadomości
w kaŜdym sołectwie gminy.
Sekretarz Gminy dodał, Ŝe na złoŜenie protestu jest wyznaczony krótki termin - 5 dni, zatem
w razie podjęcia decyzji o proteście - naleŜy działać szybko.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
8 głosów
Przeciw
3 głosów
Wstrzymujących się
2 głosy
Uchwała nr XXII.114.2012 została podjęta większością głosów
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Stałych przedstawili wnioski:
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawach
porządkowych gminy
- Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki na temat braku uwag do przedstawionego
sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Ujazd za I półrocze 2012 r.
Interpelacje i wolne wnioski
Radni zwrócili się do radnego Powiatu Strzeleckiego Artura Kiowskiego z wnioskami, które
wielokrotnie składali do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich:
1. Radny Sebastian Golec ponowił wielokrotnie składany wniosek w sprawie naprawy
muru oporowego w Starym Ujeździe.
2. Sebastian Golec ponownie zgłosił uszkodzenie drogi powiatowej na łuku w Zimnej
Wódce koło kościoła. Ponadto przypomniał o wystającej studzience kanalizacyjnej

ponad nawierzchnię drogi powiatowej ul. 40-lecia w Starym Ujeździe przy wjeździe
na ul. Cmentarną.
3. Radny Waldemar Fogel zwrócił się o konieczny przegląd i ekspertyzę stanu
technicznego wiaduktu kolejowego w Zimnej Wódce.
4. Radny Józef Duk zwrócił uwagę na nierówną nawierzchnię (pofałdowania) drogi
powiatowej w Nogowczycach.
5. Radna Maria Borek w imieniu mieszkańców Olszowej po raz kolejny zwróciła się o
budowę chodnika od budynku straŜy w stronę drogi wojewódzkiej (do starej kuźni)
Artur Kiowski zanotował zgłaszane wnioski i przeprosił za to, Ŝe obowiązki słuŜbowe i
społeczne nie pozwalają mu częściej uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miejskiej w
Ujeździe. Jednak zapewnił, Ŝe będzie podejmować starania o pozytywne załatwienie
wniosków z naszej gminy, choć jednocześnie zwrócił uwagę na bardzo skromny w stosunku
do potrzeb budŜet Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący Rady podziękował radnemu powiatowemu za przybycie, po czym Artur
Kiowski opuścił salę obrad.
Przewodniczący Rajmund Suhs odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na składane na
poprzedniej sesji wnioski dotyczące:
- nawadniania boiska w Zimnej Wódce
- organizacji dodatkowych zajęć kult. – oświat. dla dzieci i młodzieŜy spoza miasta Ujazd
- przebudowy drogi na kolonię Jaryszowską
- naprawy nawierzchni ul. Leśnej w Starym Ujeździe
- ustawienia znaku przy wjeździe do Niezdrowic
- przesłania wniosków dot. dróg powiatowych do Zarządu Powiatu Strzeleckiego
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Wniosek Magdaleny Ogaza w sprawie konieczności przeglądu i naprawy słupów
energetycznych w Zimnej Wódce, bowiem ich zły stan techniczny stwarza zagroŜenie
dla mieszkańców. Radna dodała takŜe, Ŝe przy wjeździe do przysiółka Buczki zwisają
nisko linie kablowe, które mogą zostać zerwane przez pracujące maszyny rolnicze.
2. Drugi wniosek radna Magdalena Ogaza złoŜyła w imieniu mieszkańców ul. Górnej w
Zimnej Wódce w sprawie ustawienia płotków przeciwśniegowym aŜ do ul.
Jaryszowskiej, poniewaŜ w okresie zimowym droga ta jest często zawiewana śniegiem
z pól.
3. Wniosek radnego Sebastiana Golec o nawiezienie tłucznia i wyrównanie odcinka
drogi polnej na Ferdynand, bo za krótkim odcinkiem asfaltu utworzyło się obniŜenie,
w którym zbiera się woda, co utrudnia ruch na tej drodze.
4. Wniosek Waldemara Fogel w sprawie rozwaŜenia wykopania studni do celu
nawadniania boiska w Zimnej Wódce. Ponadto radny zwrócił się o pomoc w
uporządkowaniu terenu wokół boiska - usunięciu korzeni i nawiezieniu piasku.
5. Radny Roman Kalisz zgłosił uszkodzenie lampy ulicznej na ul. Dębowej w
Balcarzowicach.
Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej
Po zapoznaniu się z protokołem z XXI Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe wszyscy obecni radni
zagłosowali za jego przyjęciem.
Sprawy róŜne
Radny Roman Kalisz zadał pytanie Burmistrzowi Ujazdu, czy istnieje moŜliwość wykoszenia

drogi z Balcarzowic do Nakła, bo jest juŜ prawie nieprzejezdna. Burmistrz w odpowiedzi
wyjaśnił, Ŝe poboczy nieutwardzonych dróg transportu rolnego się nie kosi.
Radny zadał pytanie o moŜliwość otrzymania dodatkowego worka na odpady ze szkła, na co
Burmistrz odparł, Ŝe sprawy odbioru odpadów komunalnych naleŜy załatwiać nie z Gminą,
ale bezpośrednio z firmą Remondis, która za to odpowiada.
Zakończenie posiedzenia
Wyczerpawszy porządek XXI Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe przewodniczący obrad
zamknął posiedzenie.
Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

