Protokół Nr XXIII/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 25 października 2012 roku w Sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1830.
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 Małgorzata Kulesa, Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda oraz dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna Lehun.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy
stan 15 radnych w sesji brało udział 15, co stanowiło quorum.
Burmistrz Ujazdu zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad –
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w
sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Z takim apelem do Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów zwrócił się Prezydent
Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.
Przewodniczący poddał wniosek po zaopiniowanie radnych poprzez głosowanie.
Radni jednogłośnie zaakceptowali wprowadzoną zmianę w porządku obrad, który finalnie
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) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi
Niezdrowice
b) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
c) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
e) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
g) uchwalenia „Projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030”
h) podziału Gminy Ujazd na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i
siedzib obwodowych komisji wyborczych
i) wyraŜenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie
skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
7. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych
za 2011 rok przez:
- Radnych,
- Pracowników samorządowych

8.
9.
10.
11.
12.

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej
Sprawy róŜne
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 29 sierpnia – 25 października 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.
Omówił takŜe podpisane w minionym okresie umowy na zadania:
- remont nawierzchni drogi ul. Młyńskiej i dz. 88 w Starym Ujeździe
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zadaniu : „Przebudowa poddasza budynku remizy
straŜackiej łącznie ze zmianą sposobu uŜytkowania na cele społeczno0kulturalne wsi wraz z
budową wiaty w Stary Ujeździe”
- wykonanie i montaŜ szaf oraz regałów w Domu Spotkań w Zimnej Wódce
- budowa wiaty w Nogowczycach wraz z przyłączem energetycznym
- naprawa umocowania latarni drogowej przy ul. Sławięcickiej w Ujeździe
- zakup tłucznia na utwardzenie nawierzchni ul. Chopina w Starym Ujeździe
Burmistrz poinformował radnych o rozstrzygnięciu przetargu na usuwanie wyrobów z azbestu
z terenu gminy oraz o odbyciu spotkania w sprawie organizacji akcji Zima 2012/2013.
Radna Maria Krupa zapytała, czy w tegoroczną akcję Zima zaangaŜowane są te same
podmioty (osoby), co w zeszłym roku, na co Burmistrz odpowiedział twierdząco dodając, Ŝe
generalnie jest zadowolony z utrzymania zimowego naszych dróg gminnych.
Na koniec poinformował radnych o odbytych posiedzeniach Związku Międzygminnego
Czysty Region. Przyznał, Ŝe przygotowanie do wprowadzenia nowej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach jest tematem trudnym dla gmin i czeka nas w związku z tym
jeszcze szereg zadań. Nie wszystko przebiega zgodnie z planem - Związek nie otrzymał
dofinansowania na budowę spełniającego nowe wymogi składowiska odpadów i będzie
musiał znaleźć inwestora prywatnego.
Burmistrz zapowiedział radnym informowanie o dalszych działaniach Związku, ich skutkach i
efektach.
Radni wyrazili obawę, Ŝe nowe regulacje gospodarki odpadami mogą okazać się dość
niekorzystne dla mieszkańców.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice
Głos zabrał Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Projekt został dokładnie omówiony zarówno
na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki, jak i na wspólnym posiedzeniu
Komisji Stałych Rady Miejskiej. Projekt dotyczy 5 wydzielonych obszarów : 4 fragmentów
terenu miasta Ujazd i terenu w południowej części Niezdrowic.
Przystąpienie do sporządzenia planu wynika ze złoŜonych wniosków, konieczności
wprowadzenia w planie miejscowym inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, tj. obwodnicy północnej miasta, potrzeby wyznaczenia terenów pod

lokalizację obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, zmiany uregulowań
prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska, a takŜe konieczności
dostosowania zapisów planu miejscowego do dokumentów wyŜszego rzędu, w tym
zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Następnie Tomasz Cichoń odczytał pozytywną opinię Komisji Stałych ze wspólnego
posiedzenia o przedstawionym projekcie.
Uwag 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 XXIII.116.2012 została podjęta jednogłośnie
- określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
Projekt został omówiony przez Skarbnik Gminy Helenę Strycharz. Ogólnie zakłada on
obniŜenie maksymalnych stawek proponowanych przez Ministra Finansów o 5 %. Wyjątek
stanowi podatek od budynków pozostałych, który wyniesie 6,99 zł za 1 m2 oraz gruntów
pozostałych, który wyniesie 0,30 zł za 1 m2 . W § 2 uchwały wskazane są budynki i grunty
zwolnione od podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię z posiedzenia Komisji oraz pozytywną opinię Komisji Stałych ze
wspólnego posiedzenia o przedstawionym projekcie uchwały.
Uwag 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 XXIII.117.2012 została podjęta jednogłośnie
- obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
Projekt uchwały dotyczący przyszłorocznego podatku rolnego przedstawiła Skarbnik Gminy.
Prezes GUS określił średnią cenę skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów b.r. w
wysokości – 75,86 zł za 1 dt. Po analizie propozycji Burmistrza Ujazdu o obniŜenie tej ceny o
15 % dla obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na posiedzeniach Komisji Stałych Rady
Miejskiej wypracowano propozycję zwiększenia obniŜki ceny skupu Ŝyta do 20 % i taką
obniŜkę zakłada przedłoŜony na sesji projekt uchwały. Cenę skupu Ŝyta obniŜa się do kwoty
61 zł za 1 dt.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Norbert
Jarosz odczytał pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Następnie Tomasz Cichoń odczytał pozytywną opinię Komisji Stałych ze wspólnego
posiedzenia o przedstawionym projekcie.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
1 głos
Uchwała nr XXIII.118.2012 została podjęta większością głosów
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Projekt został przedstawiony przez Skarbnik Gminy – Helenę Strycharz. Zakłada się w nim
4 % - ową podwyŜkę podatku od środków transportowych ze względu na wskaźnik inflacji.
Projekt został przedstawiony i omówiony na trzech posiedzeniach Komisji Stałych RM,
których przewodniczący przedstawili pozytywną opinię o przedstawionym projekcie:
Tomasz Cichoń przedstawił opinię z posiedzenia Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki
oraz wspólnego posiedzenia Komisji Stałych;
Norbert Jarosz odczytał opinię Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego.
Uwag 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
0
Wstrzymujących się
Uchwała nr XXIII.119.2012 została podjęta jednogłośnie.
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy - pani Helena Strycharz.
Projekt, tak jak poprzednie, został omówiony na posiedzeniach Komisji Stałych RM.
Z powodu otrzymania dzień przed sesją dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego dla
rolników wprowadzono dodatkowo po stronie dochodów i wydatków kwotę 129 056 zł.
BudŜet Gminy po stronie dochodów zwiększa się razem o 154 480 zł, natomiast zmniejszenie
dochodów wyniosło 119 700 zł.
Na zmniejszenie wydatków w kwocie 389 300 zł wpłynęły przeniesienia środków i
zmniejszenia planu wydatków, głównie osobowych w dziale Oświata i Wychowanie.
Zmniejszono takŜe część planu wydatków w dziale Opieka Społeczna. Z kolei zwiększenie
planu wydatków w kwocie 424 080 zł nastąpiło na skutek wypłaty akcyzy rolnikom,
zwiększenia planu wydatków osobowych w przedszkolach, stołówkach i świetlicach, a takŜe
w PSP Jaryszów i filach w Sieroniowicach i Zimnej Wódce, oraz remontu pieca CO w szkole
w Zimnej Wódce, a takŜe przeznaczenia dodatkowych środków na dopłaty do wywozu
beczkowozem nieczystości płynnych.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię z posiedzenia Komisji oraz pozytywną opinię Komisji Stałych ze
wspólnego posiedzenia o przedstawionym projekcie uchwały.
Radny Sebastian Golec zapytał o konieczność wymiany pieca CO w szkole w Zimnej Wódce
w kontekście szukania oszczędności w całej strukturze oświatowej gminy Ujazd, tym
bardziej, Ŝe ta wymiana wydaje się dość kosztowna – przeznaczono na nią aŜ 73 tys. zł.
Burmistrz Ujazdu wyjaśnił, Ŝe ta wymiana jest konieczna, poniewaŜ piece CO w tej placówce
są stare i zuŜyte. Poprosił Piotra Przygodę, Dyrektora ZGKiM w Ujeździe o przedstawienie
zakresu planowanych robót.

Piotr Przygoda zaznaczył, Ŝe to nie będzie tylko wymiana pieca, ale takŜe remont całej
kotłowni. Zdemontowane zostaną dwa stare kotły Ŝeliwne, z których jeden nie funkcjonuje
juŜ od 20 lat, a sprawność drugiego ocenia na 50%. Nowy kocioł będzie kosztował ok. 25 tys.
zł netto (nowoczesny, na miarę XXI wieku, który będzie moŜna sterować wg pogody), do
tego trzeba zakupić pompę obiegową za 4 tys. zł netto oraz pozostałe elementy do instalacji,
które skalkulowano na ok. 36 tys. zł. Trzeba wymienić całą instalację, a nawet rozebrać
ścianę, Ŝeby zainstalować nowy piec.
Radny Dawid Rust dodał, Ŝe proces wymiany pieca CO jest dość skomplikowany i
kosztowny.
Radna Agata Trusz zauwaŜyła, Ŝe po wymianie pieca w dalszej kolejności trzeba będzie
wymienić grzejniki, bo takŜe są przestarzałe i niesprawne, na co zwrócił uwagę Dyrektor
ZGKiM, zatem czekają Gminę dalsze nakłady na oświatę. Inne placówki takŜe wymagają
remontów. Radna wyraziła obawę, czy Gminę stać na te wydatki w jej obecnej sytuacji
ekonomicznej przy zmniejszającej się subwencji oświatowej.
Piotr Przygoda stwierdził, Ŝe zwrot kosztów wymiany pieca CO nastąpi juŜ po 2 latach.
Radny Dawid Rust dodał, Ŝe nieekonomiczne jest właśnie pozostawienie starego pieca.
Radny Waldemar Fogel dziwiąc się sceptycznemu stosunkowi niektórych radnych do
planowanego remontu kotłowni w szkole w Zimnej Wódce zaznaczył, Ŝe obecny piec ma juŜ
ponad 30 lat i dla dobra uczniów naleŜy go wymienić. Jego zdaniem niechęć kilku radnych do
inwestowania w tą szkołę wynika z chęci jej zamknięcia, czego on sam jest zdeklarowanym
przeciwnikiem.
Zamykając dyskusję przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
1 głos
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXIII.120.2012 została podjęta większością głosów
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz – Skarbnika Gminy.
Zwiększona została kwota dochodów bieŜących o 35 280 zł, a kwota wydatków bieŜących
zmniejszona o 38 420 zł. Ogólna kwota wydatków majątkowych zwiększyła się o 73 700 zł :
na wymianę pieca CO w PSP Zimna wódka – 73 000 zł oraz na uruchomienie całodobowego
punktu informowania o zagroŜeniach – 700 zł.
RóŜnica między dochodami a wydatkami bieŜącymi wynosi – minus 440 574 zł.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały, następnie odczytał pozytywną
opinię Komisji Stałych ze wspólnego posiedzenia.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,(jedna radna opuściła salę)
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXIII.121.2012 została podjęta jednogłośnie

- uchwalenia „Projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030”
Projekt przedstawił ogólnie Burmistrz Tadeusz Kauch, poniewaŜ szczegółowo był omawiany
na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. Zgodnie z ustawą Prawo
energetyczne do zadań własnych gminy naleŜy opracowanie takiego projektu. Został on takŜe
uzgodniony z Zarządem Województwa Opolskiego, Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska w Opolu oraz Opolskim Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Dokument jest
bardzo obszerny i zawiera ogólną charakterystykę gminy, analizę zapotrzebowania na energię
cieplną, elektryczną, odnawialną i paliwa gazowe. Opisuje takŜe przedsięwzięcia
racjonalizujące uŜytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, nakłady na rozwój
energetyki oraz gminne zarządzanie energią.
Radny Tomasz Cichoń odczytał pozytywną opinię Komisji Stałych ze wspólnego posiedzenia
o przedstawionym projekcie.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
1 głos
Uchwała nr XXIII.122.2012 została podjęta większością głosów
- podziału Gminy Ujazd na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. Uchwała ta jest konsekwencją
podjętej w sierpniu uchwały w sprawie podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu.
Zmiany nastąpiły jedynie w obwodzie Olszowa i Zimna Wódka z powodu przyłączenia wsi
Klucz do obwodu w Zimnej Wódce. Zmiana ta obowiązywać będzie dopiero w czasie
wyborów zarządzonych po zakończeniu obecnej kadencji.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej – 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 15 Radnych,
Za oddano
12 głosów
Przeciw
1 głos
Wstrzymujących się
2 głosy
Uchwała nr XXIII.123.2012 została podjęta większością głosów
- wyraŜenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania
do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Tadeusz Kauch. Prezydent Inowrocławia zwrócił się
do samorządów w całym kraju o poparcie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia, która
kwestionuje zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie w jakim ustawa ta nakłada na
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów oraz wprowadza wymóg przystępowania kapitałowych
spółek z udziałem gminy do tych przetargów.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej – 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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXIII.124.2012 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Rada Miejska zapoznała się z informacją o stanie
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012 przedstawioną przez Dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty – Małgorzatę Kulesa.
Informacja zawierała:
- dane demograficzne gminy Ujazd
- sieć szkół i przedszkoli
- liczbę uczniów w poszczególnych placówkach
- stan zatrudnienia nauczycieli
- wyniki nauczania i egzaminów końcowych
- zestawienie finansowania oświaty i kosztów
- Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych za
2011 rok przez radnych i pracowników samorządowych
Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych za
2011 rok.
Burmistrz przedstawił wyniki analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok pracowników
samorządowych zobowiązanych do ich złoŜenia.
Następnie przewodniczący obrad odczytał pisma Urzędu Skarbowego z Kędzierzyna Koźla o
wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Stałych przedstawili wnioski:
- Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie utwardzenia drogi transportu rolnego na
osiedlu Goj w Ujeździe oraz opinię Komisji w sprawie moŜliwości utworzenia oddziału
przedszkolnego w Niezdrowicach
- BudŜetu, Finansów i Gospodarki w sprawie usunięcia z azbestu z dachu budynku byłej
szkoły w Kluczu
- Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawach porządkowych gminy
Interpelacje i wolne wnioski
Przewodniczący Rajmund Suhs odczytał odpowiedzi Zarządu Powiatu Strzeleckiego na
wnioski radnych dotyczące dróg powiatowych zgłoszone na XX i XXII sesji RM oraz na
wrześniowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
Następnie odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na składane na poprzedniej sesji wnioski
dotyczące:
- usunięcia odpadów na drodze dojazdowej do pól na „Bartek” w Ujeździe oraz obcięcia
krzewów i gałęzi przy tej drodze
- zainstalowania studni przy boisku w Zimnej Wódce
- przełoŜenia przebudowy drogi na Kolonię Jaryszowską

- przesłania wniosków dot. dróg powiatowych do Zarządu Powiatu Strzeleckiego
- przekazania wniosków dotyczących sieci telefonicznej i słupów energetycznych do
zarządców wg właściwości
- ustawienia siatki przeciwśniegowej w Zimnej Wódce
- rozwaŜenia remontu drogi dojazdowej na Ferdynand
- uporządkowania terenu za budynkiem wielorodzinnym przy Rynku w Ujeździe
- nasadzeń drzew w parku miejskim w Ujeździe
Radny Rajmund Suhs przedstawił zebranym takŜe odpowiedź Spółki TAURON odnośnie
uszkodzonego słupa linii napowietrznej przy ul. Małopolnej w Zimnej Wódce oraz
odpowiedzi Burmistrza na wnioski radnych składane do przyszłorocznego budŜetu Gminy.
Następnie radni zgłaszali swoje wnioski:
1. Radna Maria Krupa zgłosiła problem niszczenia przez stada dzików łąk i pól w
Kolonii Jaryszowskiej. Jedynym rozwiązaniem, zdaniem radnej, będzie zwiększony
odstrzał dzików przez koło łowieckie Szarak, poniewaŜ odszkodowania za
wyrządzone szkody są tak małe, Ŝe w ogóle nie rekompensują strat poniesionych przez
rolników.
2. Radny Józef Duk zgłosił konieczność weryfikacji prawidłowości oznakowania
miejscowości Jaryszów zakazem wjazdu samochodów cięŜarowych powyŜej 10 t
masy całkowitej, który to znak umiejscowiony jest tylko za skrzyŜowaniem ul. 1 Maja
z ul. Zwycięstwa w stronę Zimnej Wódki, natomiast od strony Zimnej Wódki takiego
ograniczenia nie ma.
3. Radny Sebastian Golec nawiązując do swojego wniosku z poprzedniej sesji
dotyczącego utwardzenia nawierzchni drogi polnej na Ferdynand, dodał, Ŝe
optymalnym rozwiązaniem będzie nawiezienie tłucznia, tak jak to zrobiono na ul.
Chopina w Starym Ujeździe.
4. Radny Sebastian Golec zwrócił się o obcięcie suchych gałęzi i krzewów przy drodze
na Kopaninę w ramach wiosennego porządkowania poboczy dróg.
5. Kolejny wniosek radnego Sebastiana Golca dotyczył naprawy (wyregulowania)
wystającej studzienki kanalizacyjnej ponad nawierzchnię drogi powiatowej ul. 40lecia w Starym Ujeździe przy wjeździe na ul. Cmentarną. Studzienka jest własnością
Gminy.
6. Radny Sebastian Golec zgłosił propozycję rozwaŜenia moŜliwości utworzenia w
gminie Ujazd amatorskiej orkiestry korzystając z doświadczenia załoŜycieli i
dyrygenta orkiestry z sąsiedniej gminy Leśnica.
7. Radny Dawid Kubicki ponownie zwrócił się o zamontowanie ograniczników
prędkości na ul. Szkolnej i Sportowej w Olszowej.
8. Radny Rajmund Suhs zgłosił potrzebę wykoszenia krzaków przy wyjeździe z drogi
transportu rolnego ul. Zielonej w Balcarzowicach w drogę powiatową do Sieroniowic,
poniewaŜ znacznie ograniczają widoczność dla uczestników ruchu drogowego
Radny Tomasz Cichoń zapytał o termin budowy placu zabaw przy PSP w Ujeździe, na co
Burmistrz odparł, Ŝe zadanie to planowane jest w roku przyszłym. Radny przypomniał takŜe
o swoim wniosku w sprawie zainstalowania monitoringu na Rynku w Ujeździe.
Burmistrz w odpowiedzi wyraził opinię, Ŝe jego zdaniem nie jest to potrzebne, a teŜ nie
wszystkim mieszkańcom Ujazdu taka inicjatywa odpowiada.
Radna Irena Kois zapytała o uzasadnienie negatywnej opinii Komisji na temat utworzenia
oddziału przedszkolnego w Niezdrowicach.

Przewodnicząca Komisji Agata Trusz oraz Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa wyjaśniły, Ŝe
taka decyzja ma podłoŜe zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Utworzenie przedszkola w
Niezdrowicach pochłonęłoby duŜo środków z budŜetu Gminy, poniewaŜ pomieszczenia
wymagają specjalnego przystosowania i wyposaŜenia, a z drugiej strony bardzo dobrze
wyposaŜone przedszkole z pełną ofertą edukacyjno-opiekuńczą mieści się w Ujeździe, czyli
w odległości zaledwie 3 km od Niezdrowic. Przedszkole w Ujeździe ma jeszcze wolne
miejsca, poza tym większość dzieci z Niezdrowic w wieku przedszkolnym uczęszcza juŜ do
Ujazdu, łącznie z tymi, których rodzice podpisali petycję w sprawie utworzenia oddziału.
Dyrektor GZO przekonywała radnych, Ŝe zajęcia przedszkolne w większej grupie
rówieśniczej z bogatą ofertą edukacyjną, łącznie z nauczaniem języków obcych, jest bardzo
korzystne dla rozwoju dziecka.
Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej
Po zapoznaniu się z protokołem z XXII Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe radni jednogłośnie
opowiedzieli się za jego przyjęciem.
Sprawy róŜne
Radny Sebastian Golec odniósł się do zarzutu radnego Waldemara Fogla, Ŝe jest za
zamknięciem małych szkół w gminie, a przecieŜ jako jedyny radny bronił szkoły w Starym
Ujeździe przed zamknięciem, więc uwaŜa zarzut za niesprawiedliwy, na co radny Fogel
odpowiedział, Ŝe wyraził tylko swoje zdanie, do którego ma prawo.
Radny Sebastian Golec odparł, Ŝe jak zresztą kaŜdy radny, ma prawo do pytań o wydatki
Gminy, co właśnie miało miejsce przy okazji omawiania zmian w budŜecie.
Radny Józef Duk zapytał o mieszkanie komunalne nad przedszkolem w Jaryszowie – czy jest
juŜ ktoś chętny do zamieszkania, poniewaŜ na razie stoi puste.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe chętnych niestety nie ma, poniewaŜ ludzie składający podanie o
przydział mieszkania wolą mieszkać w Ujeździe, a poza tym koszty ogrzewania tego
mieszkania są dość wysokie. Burmistrz rozwaŜa ewentualne udostępnienie mieszkania
rodzeństwu - dorosłym wychowankom Domu Dziecka.
Więcej spraw nie zgłoszono.
Zakończenie posiedzenia
Wyczerpawszy porządek XXII Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe przewodniczący obrad
zamknął posiedzenie.
Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

