Protokół Nr XXV/2012
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 27 grudnia 2012 roku w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1800.
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,
Dyrektor MGODK GraŜyna Kocenda, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda, Kierownicy Referatów Urzędu: Monika Jastrzembska i Krzysztof Panek oraz
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy Józef Garbacz, Dyrektor Administracyjny
BS w Leśnicy Ryszard Derek, Dyrektor BS/O Ujazd Irena Wenszka, a takŜe przedstawiciele
Zarządu LZS Stary Ujazd – Andrzej Suhs i Marek Słota .
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy
stan 15 radnych w sesji brało 15, co stanowiło 100 % składu osobowego Rady.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. Nie zgłoszono do niego Ŝadnych
uwag ani wniosków, zatem przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Spotkanie z Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy – Józefem
Garbaczem
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
5. Informacja o pracy Burmistrza.
6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019
a) odczytanie projektu uchwały
b) odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej
c) głosowanie uchwały
7. Uchwalenie budŜetu Gminy Ujazd na 2013 rok.
a) odczytanie projektu uchwały budŜetowej
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie budŜetu
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji R.M.
d) dyskusja
e) głosowanie uchwały budŜetowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
b) zmian w uchwale w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Ujazd.
c) wprowadzenia zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2013 rok
f) skargi na Burmistrza Ujazdu,
9. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych inwestycji
zakończonych w 2012 roku.
10. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
11. Interpelacje i wolne wnioski.
12. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.
13. Sprawy róŜne.
14. Zakończenie posiedzenia.

Spotkanie z Prezesem Banku Spółdzielczego w Leśnicy
Prezes Banku Pan Józef Garbacz na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej wręczył Gminie
Ujazd Pamiątkowy Medal Jubileuszu 150-lecia Bankowości Spółdzielczej w Polsce.
Rok 2012 ogłoszony został „Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości”; w uznaniu za
wieloletnią współpracę Gminy Ujazd z Bankiem Spółdzielczym, za wkład w rozwój
spółdzielczości Zarząd BS Leśnica Uchwałą Zarządu z dnia 12 grudnia 2012 nadał Gminie
Ujazd pamiątkowy medal, Ŝycząc dalszej owocnej współpracy. Na ręce Skarbnik Gminy
Heleny Strycharz została złoŜona wiązanka kwiatów.
Burmistrz Ujazdu oraz Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowali za wyróŜnienie Gminy,
zwracając uwagę na pozytywny wpływ bankowości spółdzielczej na rozwój samorządów.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady Miejskiej w
Ujeździe w dniach 1 grudnia – 27 grudnia 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:
- zabezpieczenie ogrodzenia przy zbiorniku retencyjno-chłonnym w SAG Zimna Wódka
- serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Ujazd.
Burmistrz poinformował radnych o zakończeniu zadania – usuwanie wyrobów azbestowych z
terenu gminy oraz otrzymaniu dofinansowania na to zadanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionej informacji.
Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2019
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Helena Habrajska Strycharz. Projekt
uchwały obejmuje Wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty
długu na lata 2013-2019 oraz wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2015. Jak podała Skarbnik
Gminy w przesłanym do RIO projekcie planów wieloletniej prognozy finansowej zachwiane
były relacje między dochodami a wydatkami bieŜącymi i nie uzyskano wymaganych
wskaźników. Stąd teŜ negatywna opinia RIO. Obecnie jest nowy projekt. W listopadzie
wprowadzono blokadę wydatków i proporcje się zmieniły na plus oprócz lat 2014-2015, gdzie
nie zostały spełnione wskaźniki z art. 243 o finansach publicznych. Od 2014 roku zmieniają
się równieŜ przepisy mówiące o moŜliwościach zadłuŜenia gmin. Obecnie gmina mogła się
zadłuŜyć do 60%, od 2014 mają być ustalone odgórne wskaźniki zadłuŜenia, z czym mogą
mieć problemy małe gminy.
W uzupełnieniu Burmistrz podał, Ŝe trudności bilansowania się budŜetu wynikają takŜe z
konieczności wskazania na planowane zadania kwot brutto, a po przetargach kwoty ulegną
prawdopodobnie zmniejszeniu i spadną teŜ kwoty planowanych kredytów, które spłacane
muszą być z dochodów bieŜących.
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Tomasz Cichoń przedstawił pozytywną opinię Komisji
Stałych Rady Miejskiej o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał negatywną opinię RIO w Opolu o przedłoŜonym projekcie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zawartą w uchwale nr 552/2012 Składu
Orzekającego RIO w Opolu z dnia 12 grudnia 2012 r.

Rajmund Suhs odczytał takŜe uchwałę nr 553/2012 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia
12 grudnia b.r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania moŜliwości sfinansowania deficytu
określonego w projekcie uchwały budŜetowej Gminy ujazd na 2013 r.
W dyskusji na wniosek Radnego Sebastiana Golec Pani Skarbnik jeszcze raz wyjaśniła
przyczynę uzyskania negatywnej opinii RIO, podkreślając, Ŝe aby uzyskać wymagane
wskaźniki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, wydatki bieŜące muszą być
pokrywane z bieŜących dochodów, jak równieŜ spłata kredytów musi być pokrywana z
dochodów bieŜących. W listopadzie wprowadzono blokadę wydatków, zwiększono plan
dochodów za nieruchomości i róŜnica pomiędzy dochodami a wydatkami zmieniła się juŜ na
plus, oprócz jednej pozycji, która prawdopodobnie zostanie dopuszczona przez RIO. Po
zamknięciu roku 2012 i rozstrzygnięciu przetargów planowanych do realizacji, jest
prawdopodobieństwo, Ŝe uzyska się wymagane wskaźniki.
W dyskusji wyjaśniono jeszcze sprawę wydatków na utrzymanie świetlic, które wg
Burmistrza nie powinny się duŜo zwiększyć. Wprawdzie oddano po remoncie pomieszczenia
w Zimnej Wódce, jednak całkowita ich powierzchnia nie uległa zmianie.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
13 głosów,
Przeciw
0
Wstrzymujących się 2 glosy
Uchwała nr XXV.130.2012 została podjęta większością głosów.
Uchwalenie budŜetu Gminy na 2013 rok
Projekt uchwały budŜetowej na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Helena HabrajskaStrycharz. PrzedłoŜony na sesji projekt zawiera juŜ autopoprawki do budŜetu przedstawione
Radzie na Komisjach.
Przewodniczący Komisji BudŜetowej odczytał pozytywną opinię o projekcie budŜetu z
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad odczytał pozytywną opinię RIO o przedłoŜonym projekcie uchwały
budŜetowej gminy na 2013 rok zawartą w uchwale nr 551/2012 Składu Orzekającego RIO w
Opolu z dnia 12 grudnia b.r.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów,
Przeciw
0
Wstrzymujących się 0
Uchwała nr XXV.131.2012 została podjęta jednogłośnie.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Krzysztof Panek. Regulamin otrzymał
pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Strzelcach Op.
Przed podjęciem uchwały projekt został wystawiony do społecznej konsultacji. Wniosków
nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i BudŜetu: Norbert Jarosz i Tomasz Cichoń przedstawili
pozytywne opinie Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów,
Przeciw
0
Wstrzymujących się 0
Uchwała nr XXV.132.2012 została podjęta jednogłośnie.
- zmian w uchwale w sprawie ustalenia sieci publicznych szkól podstawowych
prowadzonych przez gminę Ujazd.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Wygaszanie naboru uczniów
do filii w Starym Ujeździe jest juŜ procesem rozpoczętym od roku 2010, gdzie to z uwagi na
bardzo małą liczbą dzieci ustalono z rodzicami, Ŝe filia wygaśnie z rokiem szkolnym
2013/2014. W 2012 roku do szkoły uczęszczało jedynie 9 trzecioklasistów. Dzieci klas I i II
juŜ chodziły do PSP Ujazd. Likwidacja filii wiąŜe się równieŜ planowanym utworzeniem
Zespołu szkół z PSP Ujazd i PG Ujazd. Pozostały plan sieci pozostaje bez zmian.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię o przedłoŜonym projekcie uchwały.
W dyskusji Radny Sebastian Golec powiedział, Ŝe osobiście nie zgadza się na zamknięcie
placówki, jednak zgodnie z zadeklarowaniem się mieszkańców Starego Ujazdu i sytuacją
demograficzną filia powinna być wygaszona. Burmistrz przedstawił zestawienie liczby
urodzonych w 2012 roku dzieci w poszczególnych miejscowościach. Z danych wynika, Ŝe za
kilka lat Gmina stanie przed faktem utworzenia jednej szkoły dla całej gminy. Jak podał
Burmistrz Ujazdu po zakończeniu roku zostanie dokonana analiza kosztów i ewentualnych
oszczędności po wprowadzonych w tym roku zmianach w organizacji planu sieci szkół.
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących
0
Uchwała nr XXV.133.2012 została podjęta jednogłośnie.
- wprowadzenia zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2012 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz.
W dyskusji zostało wyjaśnione zmniejszenie planu wydatków w dziale 75412 o kwotę
199.000 zł, bo kwota ta została przeniesiona na rok 2013 z uwagi na brak przerobu na zadaniu
„Przebudowa poddasza remizy straŜackiej w Starym Ujeździe”
Innych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących
0
Uchwała nr XXV.134.2012 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Habrajska Strycharz.
Zmiany w wieloletniej prognozie są konsekwencją dokonanych zmian w uchwale budŜetowej
na 2012 rok.
Prognozowane dochody bieŜące zostały zwiększone o kwotę 7 342 zł, a majątkowe
zmniejszone o 1 110 810 zł. Wydatki bieŜące zwiększyły się o kwotę 10 842 zł, a wydatki

majątkowe zmniejszyły się o 1 114 310 zł. Planowana róŜnica między dochodami a
wydatkami bieŜącymi wynosi minus 445 454 zł. W związku z blokadą wydatków bieŜących
relacja ta powinna się zmienić na plus na koniec roku budŜetowego.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących
0
Uchwała nr XXV.135.2012 została podjęta jednogłośnie.
-uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2013 rok.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu. Temat omawiany był szczegółowo na
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych. Do zadań gminy naleŜy realizacja zapisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu
narkomanii. Środki na realizację tych zadań pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych i tylko na ten cel mogą być przeznaczane.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz przedstawiła
pozytywną opinię Komisji.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących
0
Uchwała nr XXV.136.2012 została podjęta jednogłośnie.
- skargi na Burmistrza Ujazdu
Do Rady Miejskiej wpłynęła skarga mieszkańca Jaryszowa Teodora Könighaus na Gminę,
Burmistrza Ujazdu, Urząd Miejski, dotycząca m.in. bezprawnego przesunięcia granic działki.
O wyjaśnienie sytuacji poproszono Burmistrza Ujazdu. Jak podał Burmistrz Tadeusz Kauch
sprawa Pana Teodora Könighaus toczy się juŜ od kilku lat. Chodzi o uznanie przebiegu granic
posesji pana Könighaus, jego brata i innych właścicieli. Dokonane przez geodetów
rozgraniczenia nie satysfakcjonują skarŜącego. Odwołuje się wiec do wszystkich moŜliwych
instytucji, a następnie składa na nie skargę. Obecna skarga wpłynęła do Marszałka
Województwa, który przesłał ją do Burmistrza Ujazdu z uwagi na brak podstaw do jej
rozpatrzenia przez Marszałka Województwa.
Według Radcy Prawnego temat zarzutów fałszowania map, przesunięcia granic i samowoli
budowlanej są sprawami do rozpatrzenia przez sądy i prokuraturę w drodze postępowania
cywilnego. Burmistrz Ujazdu wydał ostateczną decyzję z dn.11 lutego 2011 r. o umorzeniu
postępowania rozgraniczeniowego działki nr 230/1 , obręb Jaryszów, stanowiącej własność
skarŜącego z działkami stanowiącymi własność innych osób, z uwagi na niemoŜność
ustalenia granic tych działek i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawę przekazał do
rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Strzelcach Opolskich, przed którym toczy się
postępowanie w tej sprawie. SkarŜący jako strona tego postępowania moŜe zgłosić zarzuty
dot. bezprawnego jego zdaniem przesunięcia granic oraz wiarygodności map i innych
dokumentów. W tej sytuacji Rada Miejska w Ujeździe nie jest właściwą do rozpatrzenia
skargi z uwagi na toczące się w tej sprawie postępowanie sądowe.
Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących
0
Uchwała nr XXV.137.2012 została podjęta jednogłośnie.
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych inwestycji zakończonych
w 2012 roku.
Z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej nr 09/2012 zapoznała radnych
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa.
Uwag nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską w Ujeździe.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Norbert
Jarosz przedstawił wniosek Komisji o wycinkę drzewa przy ul. Lipowej w Balcarzowicach
oraz o naprawę chodnika przy Kanale Gliwickim w Ujeździe.
Przewodniczący Komisji BudŜetowej przedstawił wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych o zamontowanie punktu świetlnego na odcinku drogi łączącej ul. Gajową z ul.
Ujazdowską w Zimnej Wódce,
Tomasz Cichoń przedstawił takŜe pozytywną opinię z posiedzenia Komisji Stałych dotyczącą
wniosku o zatwierdzenia taryf cen za wodę i odprowadzenie ścieków.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał pismo- wniosek Zarządu LZS Stary Ujazd o przyznanie
Klubowi w Starym Ujeździe środków na zakup ogrodzenia i kosiarki.
W dyskusji nad złoŜonym wnioskiem Radny Józef Duk zwrócił uwagę obecnym na Sesji
przedstawicielom Zarządu, Ŝe kilka lat temu kluby otrzymały siatkę ogrodzeniową, zakupione
równieŜ zostały kosiarki. Jedna z nich w LZS Jaryszów jest do tej pory wykorzystywana.
Radny Sebastian Golec zauwaŜył, Ŝe Andrzej Suhs jest nowym Prezesem Zarządu LZS Stary
Ujazd i od tej pory zauwaŜalna jest bardzo duŜa zmiana w wizerunku zarówno klubu jak i
boiska. Większość inwestycji wykonują sami lub pozyskują sponsorów; o czym nadmieniono
w piśmie. Zarządowi chodzi o pokrycie kosztów zakupu, ustawienie wykonają w własnym
zakresie.
Radna Irena Kois zapytała o ewentualne koszty tych inwestycji. Prezes Zarządu Andrzej
Suhs jeszcze raz naświetlił sytuację LZS w Starym Ujeździe, w przybliŜeniu podał kwotę
40.000 zł na ogrodzenie i 10 000 -12.000 zł na zakup kosiarki.
Burmistrz Ujazdu ustosunkowując się do wniosku wskazał kwotę w budŜecie Gminy na
2013r. prawie 1 mln zł na sport i kulturę fizyczną, w tym 130.000 zł na działalność LZS;
pozostałe środki na inwestycję na boisku w Niezdrowicach.. W ramach tych środków wydatki
na sport muszą się zamknąć. Na to jak pieniądze są dzielone przez Zarząd LZS Burmistrz
Ujazdu ani Rada Miejska nie mają wpływu. Ustalono, Ŝe Komisja Kultury przyjrzy się
dokładnie dotacji udzielanej LZS i wkładzie własnym poszczególnych klubów.
Przewodniczący podziękował gościom za przybycie i przystąpiono do dalszej części obrad.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej Sesji
dotyczące:
- ogrodzenia boiska w Zimnej Wódce
- remontu pomieszczenia biura Rady – Sali Ślubów

Radna Maria Krupa zgłosiła wniosek o załoŜenie krat w oknach w hali sportowej w
Jaryszowie, które często są tłuczone z uwagi na brak zabezpieczenia oraz wniosek o
wysadzenie pasa zieleni z prawej strony placu obok domu spotkań w Zimnej Wódce
odgradzający widok na zaniedbaną sąsiednią posesję. Jak podała Radna Magdalena Ogaza
zadanie to będzie realizowane z środków Rady Sołeckiej.
Radny Józef Duk ponowił interpelację dotyczącą przestawienia znaku pierwszeństwa bliŜej
skrzyŜowania. Odpowiedź na interpelację została juŜ udzielona przez Zarząd Dróg
Powiatowych. Kolejna interpelacja zgłoszona przez Radnego Duka dotyczyła wycinki drzew
przy powiatowej Ujazd – Jaryszów. Kierownik referatu Urzędu Krzysztof Panek
poinformował, Ŝe w listopadzie zostało juŜ wydane pozwolenie na wycinkę zaznaczonych
drzew.
Kierownik ZGKiM Pan Piotr Przygoda udzielił odpowiedzi na interpelację dotyczącą
wyrównania studzienek kanalizacyjnych w Starym Ujeździe, gdzie ustalono juŜ spotkanie w
tej sprawie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych.
Radny Roman Kalisz zgłosił wniosek o ustawienie znaku pierwszeństwa przejazdu przy
skrzyŜowaniu dróg ul. Błotnickiej i 1 Maja w Balcarzowicach.
Innych interpelacji nie zgłoszono.
Radny Norbert Jarosz opuścił salę obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej
Po zapoznaniu się z protokołem z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe radni (w ilości 14
osób) jednomyślnie zagłosowali za jego przyjęciem.
Sprawy róŜne.
W sprawach róŜnych przewodniczący obrad odczytał ustalenia pokontrolne z kontroli
kompleksowej gospodarki finansowej Gminy za 2011 rok oraz wybranych zagadnień za 2012
rok przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Do zaleceń
ustosunkował się Burmistrz Ujazdu oraz Skarbnik Gminy, informując Radę, Ŝe zalecenia
zostaną zrealizowane i wzmoŜona zostanie kontrola zarządcza Urzędu. Dyrektor ZGKiM
Piotr Przygoda wyjaśnił, Ŝe zarzuty pod kierunkiem zakładu budŜetowego są spowodowane
brakiem płynności finansowej zakładu i od lat ciągnącym się minusowym stanem środków
obrotowych. Zaległości jednak są regulowane na bieŜąco.
W dalszej części na zapytanie radnego Romana Kalisz Burmistrz Ujazdu wyjaśnił zasady
dowozu uczniów do PSP Jaryszów, gdzie dowoŜone są ze swoich miejscowości. Powrót jest
organizowany do Sieroniowic, skąd dzieci odbierają rodzice.
W nowym roku ponownie przystąpi się do organizacji dojazdów dzieci do szkół, tak by jak
najkrócej przebywały poza domem.
Za zakończenie Sesji zostały złoŜone wzajemne serdeczne Ŝyczenia z okazji zbliŜającego się
Nowego Roku.
Zakończenie posiedzenia
Wyczerpawszy porządek XXV Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe przewodniczący obrad
zamknął posiedzenie.
Protokołowała:
Bernadeta Majnusz
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

