Protokół Nr XXVII/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 lutego 2013 roku w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1745.
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 GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik Referatu
Urzędu Miejskiego Krzysztof Panek, a takŜe dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna
Lehun.
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. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych w okresie
między sesyjnym.
4. Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) utworzenia Zespołu Gimnazjalnego-Szkolnego w Ujeździe,
b) ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze uŜyteczności publicznej
świadczoną przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd,
c) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego
d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego
do usług o charakterze uŜyteczności publicznej,
e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt,
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok,
g) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok,
h) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania: „Przebudowa
instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd”,
i) zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania: „Budowa
słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla
oczyszczalni ścieków w Ujeździe”,
j) emisji obligacji komunalnych
6. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Ujazdu.
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z XXVI 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 1 lutego 2013 r. do dnia 28 lutego 2013 r.

Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
Omówił opracowane w tym czasie projekty uchwał oraz wydane zarządzenia.
Ogłoszono przetarg na zadanie: „Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów
ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe” oraz zakończono procedurę przetargową
na przebudowę zabytkowego spichlerza w Ujeździe.
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- utworzenia Zespołu Gimnazjalnego-Szkolnego w Ujeździe
Projekt uchwały został przedstawiony przez Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty
Małgorzatę Kulesę. Temat był juŜ omawiany, takŜe na ostatniej sesji, gdy Rada Miejska w
Ujeździe podjęła uchwałę o zamiarze utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w
Ujeździe od dnia 1 września b.r. Załącznikiem do uchwały jest Akt załoŜycielski Zespołu,
określający nazwy, siedziby i obwody szkół, które od nowego roku będą wchodzić w jego
skład. Następnym krokiem będzie uchwalenie Statutu Zespołu i rozpoczęcie procedury
wyboru dyrektora.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
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 XXVII.143.2013 została podjęta jednogłośnie
- ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze uŜyteczności publicznej świadczoną
przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
Projekt został omówiony przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Piotra Przygodę. Od 15 lutego b.r. obowiązuje nowa taryfa opłata za odbiór 1 m3 ścieków do
kanalizacji sanitarnej. Taką samą stawkę określa się na wywóz 1 m3 nieczystości płynnych za
pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nie posiadających technicznej
moŜliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji. Wynosi ona 5,62 zł/m3. W tym celu
podejmowana jest niniejsza uchwała.
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
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXVII.144.2013 została podjęta jednogłośnie

- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego
Ten projekt takŜe przedstawił Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda.
W konsekwencji zapisów poprzedniej uchwały naleŜy określić stawkę dotacji przedmiotowej
dla ZGKiM na rok bieŜący stanowiącej dopłatę do wywozu 1 m3 nieczystości płynnych
wywoŜonych za pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców gminy nie
posiadających technicznej moŜliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
Dopłata ta wynosi 16,95 zł do wywozu 1 m3 ścieków i stanowi róŜnicę między ceną wywozu
nieczystości a ceną odbioru ścieków (określoną w poprzedniej uchwale).
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Radna Maria Krupa zapytała o ilość gospodarstw korzystających z tej dopłaty, na co Dyrektor
ZGKiM odpowiedział, Ŝe moŜe określić planowaną ilość wywoŜonych nieczystości z tą
dopłatą na ok. 1000 m3 w ciągu roku, co stanowi roczną kwotę dotacji ok. 17 tys. zł.
Więcej 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 XXVII.145.2013 została podjęta jednogłośnie
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego do
usług o charakterze uŜyteczności publicznej,
Projekt przedstawił radnym Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Ta uchwała w przeciwieństwie
do dwóch poprzednich, przygotowana jest po raz pierwszy. Zgodnie z jej zapisami ZGKiM
otrzyma stałą dotację na utrzymanie w gminie terenów zielonych, placów zabaw i porządku w
mieście Ujazd. Na kaŜde z tych zadań przeprowadzona została odrębna kalkulacja, a
wyliczone kwoty za utrzymanie 1 m2 terenu zapisane zostały w uchwale.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały
Radny Sebastian Golec wyraził zadowolenie z takiego rozwiązania, gdyŜ dzięki temu ZGKiM
nie będzie czekał na zlecenie od Gminy, tylko na bieŜąco będzie utrzymywać w dobrym
stanie tereny zielone gminy, a takŜe porządek w Ujeździe i na gminnych placach zabaw oraz
przystankach PKS.
Radny zadał takŜe pytanie o podmiot odpowiedzialny za utrzymanie skarpy przy schodach
prowadzących od drogi ul.40-lecia do posesji p. Pandera w Starym Ujeździe.
Burmistrz Ujazdu odpowiedział, Ŝe zabezpieczenie skarpy prawdopodobnie leŜy w gestii
Starostwa Powiatowego, ale jeszcze zostanie to sprawdzone.
Radny Roman Kalisz zgłosił brak kosza na śmieci na przystanku w Balcarzowicach,
natomiast radna Irena Kois zwróciła uwagę, Ŝe kosze na przystankach powinny być większe,
bo w tej chwili są nie wystarczają na ilość wrzucanych tam odpadów.
Burmistrz Ujazdu stwierdził, Ŝe sytuacja się zmieni po 1 lipca b.r., kiedy wejdzie w Ŝycie
nowa ustawa o utrzymaniu porządku w gminach.
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 XXVII.146.2013 została podjęta jednogłośnie
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
Burmistrz Ujazdu uświadomił radnym, Ŝe program ten uchwalany jest corocznie przez
wszystkie samorządy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt. W programie określone są jego cele i sposoby ich realizacji.
Zgodnie z uchwałą celami programu są:
1) zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów
3) opieka nad bezdomnymi zwierzętami
4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy
Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Krzysztof Panek
dodał kilka informacji na temat kosztów realizacji programu: np opłata za pobyt psa w
schronisku wynosi 175 zł za mniej niŜ 15 dni w miesiącu i 350 zł za pobyt od 15 do 30 dni.
W roku 2012 Gmina Ujazd poniosła koszt 17.475,69 zł z tytułu pobytu bezpańskich psów w
schronisku. Koszt usług weterynaryjnych związanych z programem wyniósł 5 941, 61 zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Norbert
Jarosz odczytał pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń takŜe
odczytał pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
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 XXVII.147.2013 została podjęta jednogłośnie
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok,
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Zmiany w WPF nastąpiły m.in. ze
względu na przesunięcie terminu realizacji zadania - Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną
działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi
Zimna Wódka (przysiółek Buczki) na lata 2013-2014. W zamian przyśpiesza się realizację
przebudowy instalacji grzewczych w budynkach oświatowych na terenie gminy. Urealniona
została takŜe kwota wydatków na zadaniu – Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza
w Ujeździe na targowisko stałe – po przeprowadzonym przetargu (do kwoty 1.650.000 zł).
Planowany deficyt uległ zmniejszeniu z kwoty 5.147.603 zł do 2.972.631 zł, a wskaźniki
spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione.
Źródłem pokrycia deficytu będą poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz emisja obligacji komunalnych.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
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 XXVII.148.2013 została podjęta jednogłośnie
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok,
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz- Skarbnika Gminy. Na zmiany w
budŜecie wpłynęła znacząco zmiana sposobu dofinansowania realizacji zadań
inwestycyjnych: przebudowy instalacji grzewczych w obiektach oświatowych oraz budowy
słonecznej suszarni osadów ściekowych z refundacji środków na płatności zaliczkowe. Na
zwiększenie dochodów w budŜecie miały wpływ otrzymane dwie płatności zaliczkowe na te
zadania oraz zwrot podatku VAT. Z kolei na zmniejszenie wydatków wpłynęło przeniesienie
realizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Piaski oraz kanalizacji sanitarnej w
przysiółku Buczki na 2014 rok, oraz zmniejszenie kosztów adaptacji i przebudowy
zabytkowego spichlerza w Ujeździe po przeprowadzonym przetargu.
Natomiast przeniesienie zadania przebudowy instalacji grzewczych w szkołach do realizacji
w latach 2013-2014 skutkowało zwiększeniem wydatków w budŜecie.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
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 XXVII.149.2013 została podjęta jednogłośnie
- zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania: „Przebudowa
instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd”
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Został on
omówiony wcześniej na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w dniu 25
lutego b.r. Podjęcie tej uchwały jest konieczne, aby rozpocząć procedurę uzyskania poŜyczki.
Najpierw musimy otrzymać pozytywną opinię RIO. Pierwsza spłata nastąpi w roku 2014,
kolejne w ciągu 5 lat. Środki na spłaty rat będą pochodzić z dochodów budŜetowych z tytułu
podatku od nieruchomości. Kwota poŜyczki wyniesie 824.831 zł, a oprocentowanie nie
będzie niŜsze niŜ 2,5 % w stosunku rocznym. PoŜyczka ma zabezpieczyć wkład własny
Gminy w realizowanym zadaniu inwestycyjnym, a dofinansowanie w formie płatności
zaliczkowej wynosi 2.976.261 zł
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
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXVII.150.2013 została podjęta jednogłośnie

- zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania: „Budowa słonecznej
suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w
Ujeździe
Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnika Gminy Helenę Strycharz. Tak jak
poprzedni, omówiony został na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki.
Przewidywany koszt zadania wynosi 1.545.000 zł, kwota dofinansowania to 1.301.124,75 zł,
natomiast na wkład własny w wysokości: 233.300,25 zł planowana jest poŜyczka z
WFOŚiGW . Okres spłaty takŜe planuje się na 5 lat (2015-2019). Spłata będzie realizowana z
dochodów budŜetowych z tytułu podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Radny Sebastian Golec zapytał o konieczność zwiększenia stawki podatku od nieruchomości
w związku z planowaną spłatą poŜyczek z tytułu tego dochodu budŜetowego, na co Burmistrz
Ujazdu odparł, Ŝe w Strefie Aktywności Gospodarczej działa i inwestuje coraz więcej
podatników i to zapewni Gminie środki na spłatę poŜyczek.
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 XXVII.151.2013 została podjęta jednogłośnie
- emisji obligacji komunalnych
Skarbnik Gminy Helena Strycharz przedstawiła i omówiła projekt uchwały.
Jedną z korzystnych dla Gminy moŜliwości pokrycia deficytu jest emisja komunalnych
obligacji. Techniczną obsługą emisji zajmie się Bank Gospodarki Krajowej. Planowana jest
emisja 2000 szt. obligacji o nominale 1 tys. zł na łączną sumę 2 mln zł. Wykup obligacji
nastąpi po upływie od trzech do siedmiu lat od daty emisji, po 400 tys. zł na rok.
Spodziewany koszt emisji wynosi 25 tys. zł, a oprocentowanie jest zmienne; na dzień
dzisiejszy wynosi 3,7 %.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Radna Maria Krupa zadała pytanie o moŜliwość wcześniejszego wykupu obligacji i
zmniejszenia tym samym kwoty spłacanych odsetek.
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe oczywiście jest taka moŜliwość, jednak Burmistrz dodał, Ŝe
odsetki są na tak niskim poziomie, ze lepiej dla Gminy jest wykupywać obligacje wg planu, a
w ramach wolnych środków realizować inne pilne zadania Gminy.
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 XXVII.152.2013 została podjęta jednogłośnie.
Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Ujazdu
Do Rady w dniu 18 lutego 2013 r. wpłynęła skarga Lilli Kawęckiej z dnia 6 listopada 2010 r.
na działalność Burmistrza Ujazdu, skierowana do Starostwa Powiatowego w Strzelcach

Opolskich, która została przekazana zgodnie z właściwością do rozpatrzenia przez Radę
Miejską w Ujeździe
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs zaproponował, Ŝeby Rada zleciła rozpatrzenie
skargi Komisji Rewizyjnej, która przedstawi swoje stanowisko na następnej sesji.
Burmistrz poparł to stanowisko przedstawiając pokrótce radnym przedmiot skargi. Temat ten
omawiany był takŜe na Sesji w dniu 12 stycznia 2011 roku.
W roku 2005 Gmina realizowała zadanie inwestycyjne związane z siecią wodociągową na
osiedlu mieszkaniowym ul. Słoneczna i Kwiatowa w Ujeździe. Podczas wykonywania
wodociągu na działce nr 884/11 doszło do zniszczenia przez cięŜki sprzęt budowlany
zajeŜdŜonej drogi gruntowej zlokalizowanej częściowo na działce nr 884/11 i 884/12,
znajdującej się tam od około 40 lat, umoŜliwiającej dojazd mieszkańców do budynków
znajdujących się między innymi na działce nr 884/12. Firma wykonująca zadanie po
zakończeniu wszystkich swoich prac zgodnie z podpisaną umową uporządkowała teren i
odtworzyła zniszczoną drogę układając w miejscu zajeŜdŜonej tam drogi gruntowej
nawierzchnię asfaltową. Po zakończeniu inwestycji Ŝaden z mieszkańców zarówno nie wnosił
uwag do wykonanych prac. Jedną z czterech współwłaścicieli działki nr 884/11 od roku 2003
jest Pani Lilla Kawęcka, która wtedy takŜe nie wnosiła uwag. Ale po upływie czterech lat od
zakończenia inwestycji, od 2009 roku Pani Lilla Kawęcka zaczęła wysyłać pisma do Urzędu
Miejskiego z zarzutami, Ŝe asfalt jest częściowo połoŜony na jej działce, co narusza jej prawo
własności. PoniewaŜ Gmina nie mogła osiągnąć porozumienia z Panią Kawęcką, ostatecznie
zdjęto dywanik asfaltowy. Pani Kawęcka domaga się jednak od Gminy odszkodowania.
Wg opinii radcy prawnego skarŜąca nie ma prawa do odszkodowania, poniewaŜ nie moŜna
określić szkód.
Na koniec zwrócił się do Komisji Rewizyjnej o rzetelne przyjrzenie się sprawie i wnikliwe
rozpatrzenie zarzutów skarŜącej.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs zwrócił się do radnych o wyraŜenie woli przekazania
skargi do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej poprzez głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Przekazano jednogłośnie skargę Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Odczytano wnioski Komisji:
- Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawach wniosków dotyczących Gminnego
Zrzeszenia LZS
- Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawach porządkowych gminy
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedź Burmistrza Ujazdu na wniosek zgłoszony na
ostatniej Sesji dotyczący zamontowania lampy ulicznej w Zimnej Wódce.
Radna Maria Krupa złoŜyła pisemny wniosek do Zarządu Związku „Czysty Region” o
ustanowienie ulg w opłatach za wywóz śmieci dla rodzin wielodzietnych (propozycja
ryczałtowej opłaty w wysokości 50 zł) oraz nie pobieranie opłat za dzierŜawę kubłów na
odpady. Wniosek podpisali wszyscy radni.
Radni zgłosili teŜ następujące wnioski
1. Wniosek pisemny radnej Marii Krupa w sprawie wykonania rowu odwadniającego
wzdłuŜ nowo wyremontowanej drogi w Kolonii Jaryszowskiej /w załączeniu/

2. Kolejny wniosek radnej Marii Krupa w sprawie konieczności remontu drogi powiatowej
z Ujazdu do Jaryszowa; na wysokości tzw. Dziedzinek nawierzchnia jest bardzo
dziurawa,
3. Radna Maria Krupa wnioskuje takŜe o usunięcie szpecącej sterty obciętych w zeszłym
roku gałęzi, które leŜą przy wjeździe do Jaryszowa drogą powiatową Ujazd –Jaryszów,
/na tzw. Gaidowej Górce /
4. Radny Tomasz Cichoń zgłosił fatalny stan dróg powiatowych w Ujeździe – w samym
Rynku oraz przy Banku Spółdzielczym
5. Radny Sebastian Golec zgłosił uszkodzony przepust pod mostkiem na ul. Leśnej koło
posesji p. Lasak oraz duŜe uszkodzenie nawierzchni drogi powiatowej przy wjeździe do
Zimnej Wódki
6. Radna Irena Kois zgłosiła konieczność wycięcia zniszczonych drzew w Niezdrowicach:
przy posesji p. Bobak oraz przy wyjeździe do Rudzińca/po lewej stronie/
7. Radny Waldemar Fogel ponownie zgłosił konieczność remontu mostu kolejowego na
drodze powiatowej w Zimnej Wódce; stan tego mostu zagraŜa bezpieczeństwu
8. Radna Magdalena Ogaza zwróciła się o usunięcie zalegających liści w wąwozie od
pomnika do skrzyŜowania z drogą na cmentarz w Zimnej Wódce
9. Radna Ogaza zwróciła tez uwagę na duŜe zaśmiecenie poboczy dróg powiatowych oraz
drogi betonowej Ujazd-Zimna Wódka; z kolei studzienki kanalizacyjne są uszkodzone
lub zapadnięte
10. Radny Dawid Kubicki przypomniał kilkakrotnie ponawiany wniosek o budowę
chodnika w drodze powiatowej nr 1455O Olszowa – Ujazd w ciągu ul. Wiejskiej – od
budynku StraŜy PoŜarnej do drogi wojewódzkiej
11. Radny Sebastian Golec ponownie złoŜył wniosek o naprawę murku oporowego przy
drodze powiatowej w Starym Ujeździe
Radny Sebastian Golec w związku z duŜą ilością uwag dotyczących fatalnego stanu dróg
powiatowych wyraził opinię, Ŝe Starostwo Powiatowe powinno rozwiązać ten problem,
podobnie jak Gmina Ujazd w sprawie utrzymania terenów zielonych, podpisując stałą umowę
ze specjalistyczną firmą zajmującą się budową i naprawą dróg, która na bieŜąco
kontrolowałaby stan dróg w powiecie i w miarę moŜliwości utrzymywała je w stanie
przejezdnym.
Radny Józef Duk ponownie zwrócił uwagę na problem szkód wyrządzanych przez zwierzynę
leśną na gruntach rolnych i wnioskował o spotkanie z kołami łowieckimi działającymi na
terenie gminy.
Komisja Rolnictwa ma zaplanowane takie spotkanie właśnie na miesiąc marzec b.r. , zatem
będzie moŜna wspólnie rozwaŜyć ten problem.
Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący obrad przedstawił stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w
uchwale 3/5/2013 z dnia 30 stycznia 2013 dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe a
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej zarzucające
naruszenie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jest to nieistotne naruszenie prawa.
Przewodniczący Rady poprosił radnych o ustalenie terminu sesji, która odbędzie się w marcu
b.r. poniewaŜ ostatni tydzień marca wypada tuŜ przed Świętami Wielkanocnymi. Ustalono
wspólnie, Ŝe sesja odbędzie się wyjątkowo we wtorek 26 marca 2013 r.

Radny Józef Duk podziękował za złoŜone mu wyrazy współczucia z powodu śmierci matki
oraz udział w pogrzebie.
Radna Irena Kois zgłosiła problem nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z urządzeń
kanalizacji sanitarnej w Niezdrowicach. Dyrektor ZGKiM zaproponował sprawdzenie
szczelności sieci kanalizacyjnej za pomocą specjalnego urządzenia zadymiającego. Koszty
tego badania pokryje ZGKiM lub właściciel posesji w zaleŜności od tego, gdzie zostanie
wykryta usterka.
Radny Roman Kalisz zgłosił wniosek o naprawę mocno uszkodzonej nawierzchni ul.
Kasztanowej w Balcarzowicach /drobnym kamieniem lub tłuczniem/
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXVII sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

