Protokół Nr XXIV/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 30 listopada 2012 roku w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1640.
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, Kierownik OPS Danuta
Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik Referatu Urzędu Monika Jastrzembska
oraz projektantka planu Renata Klimek.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy
stan 15 radnych w sesji brało udział początkowo 13 radnych, a następnie 15, co stanowiło
quorum.
Zgłoszono dwa wnioski do porządku obrad:
- Przewodniczącego Rady o wprowadzenie punktu dotyczącego przyjęcia protokołu
pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli finansowej OSP w Ujeździe
- Burmistrza Ujazdu o wprowadzenie punktu – podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
ZałoŜeń do planu zaopatrzenia Gminy ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
lata 2012-2030.
Wnioski zostały poddane głosowaniu. Za wprowadzeniem powyŜszych zmian opowiedzieli
się wszyscy obecni na sali radni (13 osób).
Porządek obrad po wprowadzeniu zmian 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) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka KsięŜy Las
b) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie
c) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
e) uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030”
6. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli
finansowej OSP w gminie Ujazd.
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej
10. Sprawy róŜne
11. 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 października 2012 – 30 listopada b.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
oraz podpisane umowy na zadania:
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową wiaty wraz z przyłączem energetycznym
w Nogowczycach oraz
- wykonanie i montaŜ tablicy dla projektu „Budowa drogi gminnej w SAG Zimna Wódka”
Burmistrz poinformował radnych o ostatnio otrzymanych wyróŜnieniach Gminy Ujazd:
- otrzymanie I miejsca na Opolszczyźnie w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na
Medal 2012” za SAG Olszowa
- VI miejsce w plebiscycie „Śląska Super Gmina”
- wyróŜnienie za przodujące wykorzystane środki w projektach realizowanych z PROW oraz I
i III miejsce za najlepsze projekty w zakresie infrastruktury na terenach wiejskich.
Radna Maria Krupa wyraziła radość i satysfakcję z osiągnięć Gminy, zwłaszcza za
skuteczność pozyskiwania funduszy unijnych.
Burmistrz poinformował takŜe radnych o ustaleniach dotyczących gospodarki odpadami,
które uzgodniono na dzisiejszym zebraniu Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
Wynegocjowano m.in. wielkość opłaty miesięcznej za wywóz śmieci dla jednego mieszkańca
w wysokości 12,50 zł za odpady segregowane, a 20 zł za niesegregowane.
Informacja ta spotkała się z dezaprobatą radnych, którzy zwrócili uwagę, Ŝe najbardziej
ucierpią finansowo rodziny wielodzietne, czy wielopokoleniowe. Poza tym jednakowa stawka
dla gmin miejskich i wiejskich jest zdaniem radnych raczej niesprawiedliwa. Generalnie nowa
tzw. „ustawa śmieciowa” budzi wiele kontrowersji i obaw.
W trakcie przedstawiania informacji o pracy Burmistrza przybyli na Sesję radni Sebastian
Golec oraz Dawid Rust. Od tej chwili Rada obradowała w swoim pełnym statutowym
składzie osobowym.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów
wsi Olszowa w rejonie przysiółka KsięŜy Las
Projekt uchwały przedstawiła projektantka planu Renata Klimek. Podstawowym celem planu
jest umoŜliwienie przebudowy i rozbudowy linii wysokiego napięcia 2x 110 kV w celu
doprowadzenia do projektowanego GPZ-u, zmiana ustaleń obowiązujących planów w
zakresie szerokości strefy bezpieczeństwa (z 30m do 4 m) od istniejącego gazociągu,
likwidacja nieczynnego gazociągu oraz ustalenie przeznaczenia i warunków zabudowy
obszaru obejmującego grunty rolne połoŜone w południowej części przysiółka KsięŜy Las
oraz Folwarku Komorniki.
Zgodnie z procedurą formalno-prawną projekt planu został wyłoŜony do publicznego wglądu.
W tym okresie nie wniesiono Ŝadnych uwag, zatem Rada Miejska nie musiała rozstrzygać
sposobu ich rozpatrzenia, co stanowi zał. nr 2 do uchwały.
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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
się
0
Wstrzymujących
Uchwała nr XXIV.125.2012 została podjęta jednogłośnie

- Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. Zgodnie z ustawą o
działalności poŜytku publicznego i wolontariacie organ stanowiący samorządu terytorialnego
-Rada Miejska- uchwala do końca listopada kaŜdego roku roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Przed jego uchwaleniem naleŜy przeprowadzić konsultacje
społeczne. W naszej gminie konsultacje trwały od 8 do 19 listopada b.r. W tym czasie nie
wpłynęły Ŝadne wnioski ani uwagi do Programu.
Zadaniami priorytetowymi są m.in. : pomoc społeczna, działalność opiekuńczo-medyczna
i rehabilitacyjna, propagowanie kultury mniejszości narodowych, edukacja i wychowanie,
upowszechnianie kultury fizycznej, czy ratownictwo i ochrona ludności, w tym ochrona
przeciwpoŜarowa. W projekcie budŜetu Gminy na 2013 rok przewidziana jest łączna kwota
dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 350 tys. zł.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń przedstawił
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXIV.126.2012 została podjęta jednogłośnie
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy - pani Helena Strycharz. Zmienił się
nieznacznie w stosunku do omawianego na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i
Gospodarki z powodu m.in. zwiększenia subwencji oświatowej o 66 463 zł na wzrost składki
zdrowotnej w płacach nauczycieli o 2 %.
BudŜet po stronie dochodów zwiększył się takŜe o 13 tys. zł z tytułu otrzymania nagrody za I
i III miejsce w konkursie za najlepsze projekty zrealizowane z PROW-u oraz o 2 680 zł z
tytułu odszkodowania za zniszczony w wyniku przepięcia sieci zasilającej komputer w PSP w
Olszowej i za sprzedaŜ starych pieców CO z PSP Zimna Wódka.
Plan wydatków został zmniejszony o 208 143 zł z powodu m.in.: korekty źródeł
wydatkowania po podpisaniu umowy o dofinansowanie z PROW-u (budowa wiaty w
Nogowczycach), zakupu opału dla jednostek oświatowych, dotacji dla Starostwa
Powiatowego na zakup samochodu dowoŜącego niepełnosprawnych za Warsztaty Terapii
zajęciowej oraz zakup 25 klonów do obsadzenia Rynku w Ujeździe.
Na pytanie radnych o termin posadzenia zakupionych drzew Piotr Przygoda odpowiedział, Ŝe
klony zostaną posadzone w przyszłym tygodniu.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń przedstawił
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
się
0
Wstrzymujących
Uchwała nr XXIV.127.2012 została podjęta jednogłośnie

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz – Skarbnik Gminy.
Jeśli zmienia się kwota dochodów i wydatków bieŜących naleŜy zmienić teŜ WPF. Dochody
bieŜące zwiększyły się, a wydatki bieŜące zmniejszyły się o kwotę 58 010 zł.
Zmienione zostało źródło pokrycia deficytu; planowany deficyt w kwocie 1 410 238 zł
zostanie pokryty nadwyŜką z lat ubiegłych w kwocie 609 178 zł oraz wolnymi środkami –
802 060 zł. Zmieniona została takŜe kwota długu Gminy i rozchody z tytułu jego spłaty w
latach 2013-2015.
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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXIV.128.2012 została podjęta jednogłośnie
- uchwalenia „ZałoŜeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030”
Projekt przedstawił Burmistrz Tadeusz Kauch. Na poprzedniej sesji została podjęta uchwała
w sprawie uchwalenia Projektu tych załoŜeń. Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody
Opolskiego stanął na stanowisku, Ŝe powinno się uchwalić załoŜenia, a nie projekt załoŜeń,
zatem w przedstawionym projekcie uchwały zmieniono tylko tytuł. Treść załączników
pozostała bez zmian.
Radni nie podjęli dyskusji na ten temat i nie zgłosili Ŝadnych uwag.
Zatem 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 XXIV.129.2012 została podjęta jednogłośnie
Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli
finansowej OSP w gminie Ujazd
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa przedstawiła radnym protokół pokontrolny
nr 8/2012 z kompleksowej kontroli finansowej Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w gminie
Ujazd przeprowadzonej przez Komisję w dniu 9 listopada 2012 r.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie przyjęcia protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu zagłosowało 15 radnych.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz przedstawiła
wniosek w sprawie ogrodzenia boiska sportowego w Zimnej Wódce.

Interpelacje i wolne wnioski
Przewodniczący Rajmund Suhs odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na składane na
poprzedniej sesji wnioski dotyczące:
- wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu doŜynkowego na najładniejszą koronę Ŝniwną
- organizacji DoŜynek Gminnych co roku w innej miejscowości gminy
- oznakowanie tonaŜu samochodów przejeŜdŜających przez Jaryszów
- wycinki krzewów w drodze na Kopaninę oraz przy wyjeździe z ul. Zielonej w
Balcarzowicach
- zamontowania progów zwalniających w Olszowej
- remontu drogi na Ferdynand
- naprawy lampy na ul. 3 Maja w Ujeździe
- ustawienia słupków przy wyjeździe z ul. Pięknej na Traugutta w Ujeździe
- remontu dróg gminnych na osiedlu Goj oraz w KsięŜym Lesie
Następnie radni zgłaszali swoje wnioski:
Radna Maria Krupa zgłosiła wniosek o przeprowadzenie remontu pomieszczenia biura Rady i
jednocześnie Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim. Podłoga i ściany w tym pomieszczeniu
wymagają pilnej wymiany.
Kolejny wniosek radnej z Jaryszowa dotyczył powrotu do tradycji organizowania uroczystych
sesji Rady Miejskiej z okazji Świąt BoŜego Narodzenia i zapraszania na nie uczniów szkół
gminnych z przygotowanym programem artystycznym.
Przewodniczący Rady Rajmund Suhs powiedział, Ŝe jeśli taka będzie wola Rady to w
przyszłym roku w grudniu zostanie zorganizowana uroczysta Sesja.
Radna Maria Krupa nawiązała do wniosku radnego Sebastiana Golca z poprzedniej Sesji w
sprawie utworzenia w gminie orkiestry. Radna zwróciła uwagę, Ŝe w Jaryszowie działa juŜ
młodzieŜowa orkiestra dęta. Brakuje jej jednak profesjonalnego instruktora, a dobrze by było
pomóc młodym ludziom w doskonaleniu ich warsztatu muzycznego.
Radny Józef Duk, podobnie jak radna Maria Krupa na poprzedniej sesji, zwrócił uwagę na
problem niszczenia łąk i pól mieszkańców gminy przez dziki.
Radni zauwaŜyli, Ŝe jest to problem całego województwa i naleŜy go zgłaszać za kaŜdym
razem (po wystąpieniu szkody) do koła łowieckiego.
Radny Sebastian Golec zapytał o odpowiedź na swój wniosek dotyczący regulacji studzienki
kanalizacyjnej w ul.40-lecia w Starym Ujeździe.
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda odpowiedział, Ŝe problem dotyczy nie studzienki, a
zapadniętej nawierzchni drogi wkoło niej. NaleŜy to zgłosić ponownie Zarządowi Dróg
Powiatowych i Dyrektor zobowiązał się do załatwienia tej sprawy.
Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej
Po zapoznaniu się z protokołem z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe radni jednomyślnie
zagłosowali za jego przyjęciem.
Sprawy róŜne
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wyniki analizy oświadczeń majątkowych
radnych oraz Burmistrza Ujazdu i pracowników samorządowych przez Urząd Skarbowy w
Strzelcach Opolskich. Analiza wpłynęła do Rady Miejskiej po październikowej Sesji.
Przewodniczący zapowiedział termin kolejnej Sesji – odbędzie się ona 27 grudnia b.r.

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

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

