Protokół Nr XXVI/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1715.
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, Sekretarz Gminy Roman Więcek,
Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda, a takŜe dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna Lehun. Na podstawie listy
obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 15 radnych w
sesji brało udział 14, co stanowiło quorum.
Przewodniczący Rady Rajmund Suhs odczytał pismo Burmistrza Ujazdu w sprawie
wycofania z porządku obrad dwóch punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie:
zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizację zadania : Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów
ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe, zaciągnięcia poŜyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania : Adaptacja i przebudowa zabytkowego
spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe oraz wprowadzenia dodatkowego punktu –
podjęcia uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe
od dnia 1 września 2013 roku.
Burmistrz Tadeusz Kauch zabrał głos dodając jeszcze jeden wniosek o wprowadzenie
kolejnego punktu do porządku sesji: podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd w związku z otrzymaną
w dniu dzisiejszym informacją z Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w
Opolu o konieczności wprowadzenia poprawek do uchwały w sprawie tego Regulaminu
podjętej przez Radę Miejską w grudniu ubiegłego roku. PoniewaŜ zmiany są niewielkie,
Burmistrz wnioskuje o dodanie tej uchwały do porządku obrad dzisiejszej Sesji.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie zgłoszonych wniosków
Burmistrza Ujazdu. Zostały one zaakceptowane przez wszystkich obecnych radnych – 14
osób. Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad z wprowadzonymi zmianami,
który został przegłosowany przez wszystkich obecnych radnych.
Sesja odbyła się zatem wg poniŜszego porządku obrad:
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) współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie
doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych Gminy Ujazd
b) zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe od dnia
1 września 2013 roku
c) przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2012
rok,
d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na
2013 rok
e) wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Ujazd

6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2012 oraz planów pracy Rady
Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na 2013 rok
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z XXV 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 w okresie
między sesjami tj. od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2013 r.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
Zostały omówione opracowane w tym czasie projekty uchwał, wydane zarządzenia,
ogłoszone przetargi i podpisane umowy.
Dwa projekty uchwał dotyczące zaciągnięcia poŜyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania
inwestycyjne Gminy zostały wycofane z porządku obrad ze względu na negatywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej o planowanej kwocie długu Gminy Ujazd zawartej w
wieloletniej prognozie finansowej. Uchwalona w grudniu WPF była sporządzona na
podstawie danych z planu i w roku 2014 nie wyszedł wskaźnik, o którym mowa w art. 243
oraz 244 ustawy o finansach publicznych. Tylko 300 gmin w całej Polsce ma spełnioną tę
relację, ale po zakończeniu roku obrachunkowego, biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie
budŜetu, wskaźnik ten w naszej Gminie zostanie osiągnięty i relacja zachowana. Po
przedstawieniu sprawozdań z wykonania budŜetu moŜemy liczyć na pozytywne
zaopiniowanie uchwał o zaciągnięciu poŜyczek przez RIO, dlatego te uchwały w sprawie
poŜyczek zostaną poddane pod obrady Rady Miejskiej w lutym.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych naleŜy bezwzględnie przestrzegać zasady, Ŝe
wydatki bieŜące nie mogą przekraczać dochodów bieŜących.
Burmistrz zapowiedział uchwałę o emisji obligacji komunalnych, które pozwolą sfinansować
kolejne zadania, dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To jest
korzystne rozwiązanie dla Gminy, bo moŜna odłoŜyć wykup obligacji w czasie i bardziej
elastycznie dostosować do sytuacji finansowej Gminy.
Zdaniem Burmistrza obecny rok będzie najtrudniejszy dla Gminy pod względem
budŜetowym, bo juŜ w przyszłym roku spodziewamy się większych subwencji oświatowych
w związku z obowiązkiem szkolnym dla 6-latków. Dostaniemy takŜe dofinansowanie na
dzieci przedszkolne. Powinny teŜ być większe wpływy podatkowe ze Strefy Aktywności
Gospodarczej, poniewaŜ oddane zostaną kolejne obiekty przemysłowe – m.in. duŜa hala FM
Logistic.
W minionym okresie powołane zostały komisje konkursowe do rozstrzygnięcia konkursu
ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz
upowszechniania kultury fizycznej w gminie Ujazd w 2013 roku. Konkursy zostały
rozstrzygnięte : wybrano ofertę Caritasu Diecezji Opolskiej na realizację ochrony zdrowia i
Gminnego Zrzeszenia LZS na realizację upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ogłoszono przetarg na zadanie- Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe
na targowisko stałe.

Podpisano umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego projektu: „Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie
gminy Ujazd-odnawialne źródła energii”.
Ponadto Burmistrz Ujazdu uczestniczył w spotkaniu Związku Międzygminnego Czysty
Region, do którego złoŜyły akces kolejne gminy: Strzelce Opolskie i Jemielnica, a takŜe w
spotkaniu z Minister Rozwoju Regionalnego ElŜbietą Bieńkowską na temat przyszłej
współpracy gmin województwa opolskiego w ramach utworzonych tzw obszarów
funkcjonalnych. Gmina Ujazd naleŜeć będzie do Kędzierzyńsko-Kozielskiego Obszaru
Funkcjonalnego i razem z innymi gminami tego obszaru będziemy aplikować o kolejne środki
z funduszy unijnych.
W ramach dyskusji nad przedstawioną informacją zabrał głos radny Sebastian Golec, który
chciał porozmawiać o planowanych poŜyczkach i kredytach Gminy, ale zaproponował
przenieść tę dyskusję do spraw róŜnych.
Kolejny głos naleŜał do radnej Marii Krupa, która wyraziła obawę przed zaciąganiem
poŜyczek przez Gminę na nowe zadania inwestycyjne. Jej zdaniem naleŜałoby skończyć te
zadania, które juŜ są realizowane przez Gminę i nie podejmować więcej nowych inwestycji,
dopóki sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie. Musimy pamiętać o tym, Ŝe ponad połowę
budŜetu pochłaniają wydatki na oświatę.
Jej stanowisko w tym temacie jest raczej sceptyczne i nie podziela optymizmu Burmistrza.
Burmistrz w odpowiedzi oznajmił, Ŝe cały czas analizuje sytuację oświaty gminnej i jego
zdaniem będzie coraz lepiej. Na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem, zdaniem Burmistrza,
scentralizowanie całej nauki w szkole podstawowej w Ujeździe, a opieki przedszkolnej w
Publicznym Przedszkolu w Ujeździe, bowiem stracimy na subwencji oświatowej i znacznie
pogorszymy komfort nauki, który teraz jest naprawdę duŜy.
Pani Maria Krupa wyjaśniła, Ŝe wcale nie chodzi jej o tego typu zmiany w oświacie; ma tylko
na uwadze ogólną sytuację budŜetową Gminy.
Burmistrz dodał, Ŝe wszystkie gminy dokładają do subwencji oświatowych, więcej lub mniej.
Jeśli mniej to np. likwidują stołówki, ograniczają obsługę, ale wtedy posiłek przywoŜony jest
z zewnątrz i jest znacznie droŜszy.
Radni Maria Krupa i Sebastian Golec ponownie stwierdzili, Ŝe nie mieli na uwadze takich
zmian w oświacie; chodziło im jedynie o analizę moŜliwości zadłuŜania się Gminy.
Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu obrad:
Podjęcie uchwał w sprawie:
- współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie
doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
Gminy Ujazd
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Małgorzata Kulesa. Ta
uchwała podejmowana jest przez Radę Miejską co roku w styczniu, aby zapewnić
nauczycielom z gminy Ujazd dostęp do doradztwa metodycznego. Jest to zgodne z art. 70 a
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, który mówi, Ŝe jednostka
samorządu terytorialnego jako organ prowadzący zobligowany został do corocznego
wyodrębniania środków na wynagrodzenia nauczycieli.
Ze względu na szczupłość środków na ten cel gmina nie jest w stanie zatrudnić we własnym
zakresie doradców metodycznych w związku z powyŜszym wyraŜa wolę współpracy z
fachową instytucją, która jest w stanie zrealizować ciąŜące na gminie zadanie za niezbyt
wysoką kwotę.
W tym teŜ celu musi nawiązać współpracę z Urzędem Wojewódzkim, który będzie
pośrednikiem w realizacji powyŜszego zadania przez doradców metodycznych zatrudnionych
w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

Dyrektor GZO dodała, Ŝe to rozwiązanie jest juŜ sprawdzone w naszej gminie i funkcjonuje
prawidłowo, dlatego kontynuujemy tę współpracę, przeznaczając w tym roku na to zadanie
10.400 zł w budŜecie Gminy.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Uwag nie zgłoszono.
Następnie 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 XXVI.138.2013 została podjęta jednogłośnie.
- zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe od dnia 1 września
2013 roku
Projekt uchwały przedstawiła takŜe Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa. Przygotowana została
juŜ uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe, którą
Dyrektor Kulesa omówiła szczegółowo na styczniowym posiedzeniu Komisji Kultury,
Oświaty i Spraw Społecznych. Uchwała ta będzie przedłoŜona na lutowej Sesji, jednak
wymagana jest do niej opinia Kuratorium Oświaty. Aby sprostać wymogom formalnym
narzuconym przez Kuratorium naleŜało przygotować i podjąć wcześniej uchwałę o zamiarze
utworzenia Zespołu. Taki projekt został więc przygotowany i właśnie przedstawiony do
podjęcia przez Radę. Dyrektor GZO dodała, Ŝe przeprowadzono juŜ konsultacje z Radami
pedagogicznymi oraz Radami rodziców obu szkół i uzyskano ich akceptację.
Pani Małgorzata Kulesa określiła korzyści jakie przyniesie połączenie PSP i PG w jeden
Zespół Gimnazjalno-Szkolny:
- organizacyjne
- merytoryczne
- ekonomiczne
- społeczne
Jedną z najwaŜniejszych przesłanek tego rozwiązania będzie znaczne rozszerzenie
moŜliwości organizacyjnych zarządzania zarówno kadrą nauczycielską, jak i wyposaŜeniem
obu szkół.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu GimnazjalnoSzkolnego w Ujeździe.
Radny Sebastian Golec zadał pytanie o ewentualne finansowe korzyści z tej zmiany - czy
przyniesie Gminie jakieś oszczędności?
Małgorzata Kulesa powiedziała, Ŝe głównym celem połączenia dwóch szkół nie było
uzyskanie duŜych oszczędności, jednak dzięki połączeniu funkcji dyrekcji, sekretariatu oraz
etatu pedagoga, bibliotekarki i kierownika świetlicy będzie moŜna uzyskać jakieś korzyści w
budŜecie.
Sebastian Golec nawiązał do zeszłorocznego planu utworzenia Zespołu ze wszystkich szkół w
gminie i zapytał, czy obecne działania zmierzają ostatecznie do takiego rozwiązania w
przyszłości?

Dyrektor Kulesa odparła, Ŝe obecnie obowiązujące prawo nie zezwala na łączenie szkół tego
samego typu.
Burmistrz dodał, Ŝe główną korzyścią połączenia gimnazjum i szkoły podstawowej są
ułatwienia organizacyjne – moŜna będzie bardziej elastycznie zarządzać kadrą nauczycielską i
zasobami technicznymi obu szkół.
Waldemar Fogel zadał pytanie o organizację świetlicy w przyszłym Zespole – czy będzie
wspólna dla wszystkich uczniów?
Małgorzata Kulesa odpowiedziała Ŝe to będzie jedna świetlica w sensie strukturalnym, co nie
oznacza, ze wszystkie dzieci i młodzieŜ przebywać będą w tym samym pomieszczeniu.
Rajmund Suhs dodał, Ŝe głównym atutem tego rozwiązania będzie sprawna praca
nauczycielska –kadra będzie lepiej wykorzystana, bowiem jeden zarząd zapewni odpowiednie
przesunięcia w razie potrzeby na wakaty i zastępstwa. Zyska na tym jakość nauczania.
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 XXVI.139.2013 została podjęta jednogłośnie.
-przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2012 rok
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Krupa, Przewodniczący Komisji BudŜetu,
Finansów i Gospodarki - Tomasz Cichoń, Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Społecznych – Agata Trusz oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego – Norbert Jarosz przedstawili pisemne sprawozdania z działalności
Komisji Stałych RM w roku 2012, stanowiące załączniki do uchwały nr XXVI.140.2013
Nie zgłoszono uwag do przedstawionych sprawozdań.
Następnie 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 XXVI.140.2013 została podjęta jednogłośnie
-zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2012 rok
Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do projektu uchwały odczytała
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa.
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 głosy
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXVI.141.2013 została podjęta jednogłośnie
- wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Ujazd

Projekt przedstawił Burmistrz Ujazdu. Zgodnie z tym co powiedział we wniosku o
wprowadzenie tego punktu pod obrady, słuŜby Wojewody Opolskiego zwróciły nam uwagę
na konieczność wprowadzenia kilku zmian w uchwale RM w Ujeździe podjętej 27 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Ujazd. Zmiany dotyczą wykreślenia trzech ustępów z powodu powtórzeń ustawowych oraz
dodania zapisu o odbiorze odpadów budowlanych, rozbiórkowych i zielonych.
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 XXVI.142.2013 została podjęta jednogłośnie.
- Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2012 oraz planów pracy Rady
Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na 2013 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał informację o pracy Rady w roku
ubiegłym, po czym przedstawił plan pracy Rady Miejskiej na rok 2013. Plan jest ramowy i
otwarty z moŜliwością rozszerzenia o dodatkowe zagadnienia i tematy w razie potrzeby.
Następnie poprosił przewodniczących Komisji Stałych RM w Ujeździe o przedstawienie
planów pracy na rok 2013 właściwych Komisji:
-Tomasz Cichoń przedstawił plan pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki
-Agata Trusz przedstawiła plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
- Norbert Jarosz przedstawił plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego
Do przedstawionych planów pracy Rady i Komisji Stałych nie zgłoszono Ŝadnych uwag ani
wniosków.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Odczytano wnioski Komisji:
- Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawie naprawy uszkodzonego
lustra.
Przewodniczący Komisji jednak dodał, Ŝe wniosek jest nieaktualny, bo lustro zostało juŜ
naprawione.
- BudŜetu, Finansów i Gospodarki w sprawie zamontowania lampy ulicznej w Zimnej Wódce
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na
ostatnich Sesjach dotyczące:
- utworzenia amatorskiej orkiestry w gminie Ujazd
- ogrodzenia boiska i zakupu kosiarki dla LZS w Starym Ujeździe
- znaku pierwszeństwa przejazdu na skrzyŜowaniu dróg powiatowych w Balcarzowicach
- załoŜenia krat na oknach w Hali sportowej w Jaryszowie
- wycięcia drzewa w Balcarzowicach
- naprawy chodnika przy Kanale Gliwickim
Radni nie zgłosili interpelacji ani wniosków.
Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.

Sprawy róŜne.
Radny Sebastian Golec gorąco podziękował współorganizatorom XXI Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy: radnym: Agacie Trusz, Marii Krupa, Magdalenie Ogaza,
Waldemarowi Fogel oraz Danucie Ogaza – Pani Kierownik OPS w Ujeździe. W tak małej
gminie udało się im zebrać ponad 10 tys. zł.
Drugim tematem poruszonym przez radnego Sebastiana Golec była sprawa adaptacji
spichlerza w Ujeździe na targowisko. Radny przyznał, Ŝe remont tego budynku jest
konieczny, ale ma wątpliwości, czy jest uczciwe zaciąganie poŜyczek, które zostawimy do
spłaty kolejnym włodarzom Gminy, juŜ po wyborach w 2014 roku.
Radny powiedział, Ŝe dzięki przesunięciu uchwał o poŜyczkach na następną sesję będzie
moŜna jeszcze o tym podyskutować.
Zupełnie odmienne zdanie wyraził radny Dawid Rust, uwaŜając, Ŝe kolejna Rada mogłaby
zarzucić obecnej brak działania i marnowanie szans na otrzymanie dofinansowania z
funduszy strukturalnych, gdybyśmy odstąpili od realizacji zadania. Teraz jest ostatnia szansa
na zdobycie i wykorzystanie funduszy unijnych i powinniśmy podjąć decyzję o poŜyczce na
współfinansowanie tego zadania.
Burmistrz Ujazdu dodał, Ŝe na wycofanie się z tego projektu juŜ jest teraz za późno, bo został
ogłoszony przetarg, podpisana umowa z Marszałkiem Woj. Opolskiego na dofinansowanie, a
poza tym wszystkie te zadania zostały juŜ znacznie wcześniej wprowadzone do wykazu
przedsięwzięć w WPF i zaakceptowane przez Radę. Są takŜe inne waŜne aspekty- bo np
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska juŜ naciska naszą Gminę w sprawie realizacji
słonecznej suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni w Ujeździe.
Radny Norbert Jarosz poparł zdanie Dawida Rusta, Ŝe naleŜy wykorzystać moŜliwości
otrzymania dofinansowania i zrealizować zaplanowane zadania nawet kosztem zaciągnięcia
poŜyczki.
Radny Waldemar Fogel dodał, Ŝe po remoncie znacznie wzrośnie wartość tego budynku,
który przecieŜ jest własnością Gminy.
Burmistrz wspomniał takŜe o kolejnym planowanym zadaniu – budowie kanalizacji i sieci
wodociągowej na Buczkach w Zimnej Wódce i na Piaskach w Ujeździe, którego realizacja
stoi pod znakiem zapytania – dofinansowanie jest niskie, wynosi 40 % kosztów
kwalifikowanych, a zainteresowanie mieszkańców osiedla Buczki bardzo słabe.
Radny Waldemar Fogel uwaŜa jednak, Ŝe mieszkańcy są zainteresowani, a 40 %
dofinansowania to takŜe dodatkowe środki dla Gminy i trzeba je wykorzystać póki jest taka
moŜliwość.
Burmistrz przyznał, Ŝe w nowych naborach nie będzie juŜ moŜliwości dofinansowania takich
małych, na skalę gminną, projektów.
Maria Krupa dodała, Ŝe wyraziła tylko swoje obawy (podobnie wypowiedział się radny
Sebastian Golec) i uwaŜa, Ŝe jako radna ma prawo do przedstawienia na sesji własnej opinii.
Na zakończenie dyskusji radna Magdalena Ogaza dodała, Ŝe wg niej remont spichlerza jest
dobrą decyzją, a następnie zapytała Burmistrza Ujazdu, czy będą organizowane spotkania
wiejskie na temat nowej ustawy o czystości i porządku w gminach, która wchodzi w Ŝycie od
1 lipca b.r.?
Burmistrz na to odpowiedział, Ŝe spotkania takie planowane są pod koniec lutego i na
początku marca.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXVI sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

