Protokół Nr XXVIII/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 26 marca 2013 roku w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1720.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs. Przewodniczący
otworzył obrady i powitał zgromadzonych gości oraz Radnych. W Sesji oprócz radnych Rady
Miejskiej brali udział Skarbnik Gminy Helena Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek,
Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownicy Referatów
Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska i 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) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa,
b) nadania nazw ulicom,
c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok,
f) niewyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Ujazd na 2014 rok
środków stanowiących fundusz sołecki
g) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012
rok
7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków poniesionych na
funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w latach 2011 i 2012.
8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej
11. Sprawy róŜne
12. 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 marca 2013 r. do dnia 26 marca 2013 r.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Sekretarz Gminy Roman Więcek w imieniu nieobecnego Burmistrza Ujazdu przedstawił
pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

Omówił opracowane w tym czasie projekty uchwał oraz wydane zarządzenia, m.in. w sprawie
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe
oraz powołania w tym celu komisji konkursowej.
W omawianym okresie podpisano umowy na roboty budowlane oraz kompleksowy nadzór
inwestorski na zadaniu p.n. „Adaptacja zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko
stałe”, a takŜe na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego
w Sieroniowicach”.
Po przeprowadzeniu inwentaryzacji posesji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej
powołano komisję do dokonania wizji tych posesji w terenie.
Burmistrz Ujazdu uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami TSKN na Śląsku Opolskim
oraz w szeregu spotkań członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
Radni w dyskusji zastanawiali się nad celowością rozbudowy starego budynku świetlicy w
Sieroniowicach, podczas gdy budowa nowego budynku nie byłaby prawdopodobnie duŜo
droŜsza, ale w związku z tym, Ŝe zadanie jest juŜ realizowane, ten argument w tej chwili nie
moŜe mieć wpływu na realizację zadania.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa,
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Monika Jastrzembska. Obszar objęty planem składa się z dwóch terenów połoŜonych w
granicach wsi Olszowa: w rejonie ul. Wiejskiej i Hodowlanej oraz na zachód od przysiółka
KsięŜy Las. Przystąpienie do sporządzenia planu wynika z wniosków złoŜonych przez
właścicieli nieruchomości, w tym: na terenie nr 1 umoŜliwienia prowadzenia działalności
pozarolniczej, usługowej, np. budowie Parku Miniatur, Mini ZOO, bazy gastronomicznonoclegowej oraz na terenie nr 2 przeznaczenia gruntów rolnych znajdujących się pomiędzy
terenami zabudowanymi KsięŜego Lasu, a drogą wojewódzką nr 426, na funkcje usługowoprodukcyjne. Konieczność zmian wynika takŜe ze zmiany uregulowań prawnych w zakresie
gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska i przyrody oraz konieczności dostosowania do
obowiązujących przepisów, w tym m.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie.
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 XXVIII.153.2013 została podjęta jednogłośnie
- nadania nazw ulicom
Projekt uchwały został przedstawiony przez Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Gruntami Krzysztofa Panka.
W związku z wprowadzeniem opłaty za korzystanie z autostrady A4 oraz powstaniem
punktów poboru opłat na węzłach autostrady, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Autostrad – Oddział w Opolu zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Ujeździe z wnioskiem o
nadanie numeru dla budynku operacyjnego połoŜonego na działce nr 508/5 na węźle
„Nogowczyce” oraz na działce nr 247/2 na węźle „Olszowa”. Aby nadać numer porządkowy
budynkom, trzeba najpierw nadać nazwę ulicom, przy których budynki są umiejscowione.
Proponuje się nadać tym ulicom nazwę Wjazdowa, poniewaŜ prowadzą do wjazdu na
autostradę.
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 XXVIII.154.2013 została podjęta jednogłośnie
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
Projekt został omówiony przez Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Gruntami Krzysztofa Panka.
Regulamin ten został juŜ uchwalony przez Radę Miejską w Ujeździe 27 grudnia 2012 r., a 31
stycznia 2013 r. wprowadzono do niego zmiany kolejną uchwałą. Jednak 19 lutego 2013 r.
ustawodawca wprowadził zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
co zobligowało wszystkie gminy do wprowadzenia zmian w uchwalonych juŜ regulaminach.
PoniewaŜ są one dość liczne, zasadne stało się uchwalenie nowego regulaminu, zamiast
zmieniać juŜ uchwalony. Zmiany dotyczą m.in. modyfikacji słowniczka regulaminu,
zastąpienia nazwy odpadu: szkło – szkłem opakowaniowym, dodaniem nowej wielkości
pojemnika na odpady – 660 l, dopuszczeniem zamiany jednego pojemnika wielkości 240 l
dwoma pojemnikami 120 l. Dodano zapis o moŜliwości przejęcia obowiązku wyposaŜenia
nieruchomości w pojemniki na odpady przez Związek „Czysty Region”. Przedstawiony
Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Strzelcach Opolskich.
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 XXVIII.155.2013 została podjęta jednogłośnie
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok,
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz.
Po zmianie budŜetu wartości wykazane w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa
dotyczące roku 2013 zmieniają się; dochody bieŜące wzrastają o kwotę 82 492 zł, w tym
kwota subwencji oświatowej - 71 142,00 zł, pozostałe dochody - 11 350,00 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 19 377 717,00 zł, dochody bieŜące - 16 120 435 zł,
planowana kwota dochodów majątkowych pozostaje bez zmian - 3 257 282 zł. Wydatki
bieŜące wzrastają o 82 492,00 zł, po zmianach kwota wydatków ogółem 22 350 348,00 zł,

w tym: wydatki bieŜące - 15 855 106 zł, wydatki majątkowe bez zmian - 6 495 242 zł.
Pozostałe wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć
nie zmieniają się.
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 XXVIII.156.2013 została podjęta jednogłośnie
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok,
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz - Skarbnika Gminy. Na zwiększenie
dochodów o kwotę 82.492 zł wpłynęło ostateczne rozliczenie przez Ministra Finansów
subwencji oświatowej w kwocie 71.142 zł oraz refundacja wydatków na roboty publiczne dla
bezrobotnych w kwocie 11.350 zł. Zmniejszenie wydatków w budŜecie Gminy wyniosło
71.142 zł (korekta w związku z otrzymaną dodatkową subwencją oświatową), a zwiększenie
wydatków wyniosło 153.634 zł (korekta wydatków na oświatę, zwrot nadpłaconej subwencji,
odszkodowanie za grunt oraz wydatki na organizację robót publicznych przez OPS).
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 XXVIII.157.2013 została podjęta jednogłośnie
- niewyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Ujazd na 2014 rok środków
stanowiących fundusz sołecki
Projekt został przedstawiony przez Skarbnika Gminy - Helenę Strycharz. Obowiązek jej
podjęcia wynika z ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim. Na naradzie sołtysów,
która odbyła się 11 marca b.r. sołtysi nie wyrazili chęci utworzenia tego funduszu, twierdząc,
Ŝe Gmina realizuje swoje zadania w poszczególnych wioskach w sposób zadowalający, a
budŜet Gminy nie ma zbyt duŜych rezerw. W naszym budŜecie zgodnie z ustawą naleŜałoby
na potrzeby funduszu zabezpieczyć kwotę aŜ 164 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń
odczytał opinię swojej Komisji, której członkowie większością głosów zaakceptowali ten
projekt.
Radna Maria Krupa wyraziła Ŝal z powodu stanowiska sołtysów w sprawie funduszu, bo jej
zdaniem, moŜna byłoby dzięki tym środkom wiele zrobić dla społeczności wsi w naszej
gminie.
Radny Sebastian Golec takŜe wyraził niezadowolenie z decyzji nietworzenia funduszu
sołeckiego w gminie Ujazd, bo w innych gminach, gdzie tworzy się fundusz sołecki od

wejścia w Ŝycie ustawy, zadania własne dalej są realizowane przez gminy, natomiast
zarządzanie funduszem przez sołectwa uczy samorządności i rozwija inicjatywę lokalną.
Zdaniem radnego rady sołeckie są mało aktywne, w przeciwieństwie do OSP, kół TSKN i
LZS. Fundusz powinien być utworzony, bo mieszkańcy powinni decydować o tym, co dzieje
się w ich miejscowościach. Program Odnowy wsi jest bardzo potrzebną inicjatywą, bo bardzo
aktywizuje społeczność wiejską i wspomaga rozwój wsi, jednak na naszym terenie grupy
Odnowy są zbyt mało zaangaŜowane.
Głos zabrał Krzysztof Panek, który realizował projekty z Odnowy Wsi w Starym Ujeździe,
Zimnej Wódce i Kluczu. W kaŜdej z tych miejscowości były organizowane spotkania i
projekty były realizowane zgodnie z wolą mieszkańców.
Rajmund Suhs popierając stanowisko Sebastiana Golec w sprawie funduszu sołeckiego
jednocześnie zwrócił uwagę, Ŝe grupa Odnowy Wsi takŜe moŜe zarządzać tym funduszem i
zrealizować jakiś projekt w ramach tych środków. Jednak Ŝadna grupa nie złoŜyła takiego
wniosku.
Sekretarz Gminy Roman Więcek dodał, Ŝe moŜna złoŜyć wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach inicjatywy lokalnej.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
11 głosów
Przeciw
1
Wstrzymujących się
3
Uchwała nr XXVIII.158.2013 została podjęta większością głosów.
- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 27/2013 z dnia 22 marca b.r. z
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na którym opracowano stanowisko w sprawie skargi na
Burmistrza Ujazdu. Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym jednomyślnie uznali skargę
za bezzasadną ze względu na fakt, Ŝe w dniu jej rozpatrywania zarzuty skarŜącej były
bezprzedmiotowe.
Szczegółowe uzasadnienie decyzji Komisji zawiera protokół z jej posiedzenia, stanowiący
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Ujazdu i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
1
Uchwała nr XXVIII.159.2013 została podjęta większością głosów.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012
rok.
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej Danuta Ogaza. Zgodnie z
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jednostki samorządu terytorialnego
mają obowiązek wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Powinny go realizować we współpracy
ze środowiskiem lokalnym, sądami, Policją, placówkami oświatowymi, leczniczymi oraz
Kościołem i organizacjami społecznymi. W ramach tego obowiązku Gmina realizuje
następujące działania:
- opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny

- tworzenie moŜliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny
- tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem oraz praca z rodziną mającą trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
- finansowanie szkoleń dla rodzin wspierających
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Zgodnie z wyŜej wspomnianą ustawą Kierownik OPS w imieniu Burmistrza Ujazdu składa
Radzie roczne sprawozdanie z realizacji tych zadań.
Na pytanie radnego Sebastiana Golec Danuta Ogaza omówiła zadania i rolę asystenta rodziny.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez Radę Miejską w Ujeździe.
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków poniesionych na
funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Ujeździe w latach 2011 i 2012.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa przedstawiła radnym protokół pokontrolny
nr 10/2013 z kompleksowej kontroli wydatków poniesionych na funkcjonowanie Urzędu
Miejskiego w Ujeździe w latach 2011 i 2012.
Protokół został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską w Ujeździe.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Odczytano wnioski Komisji:
- Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawach porządkowych gminy,
oraz w sprawie rozwaŜenia moŜliwości wystąpienia Gminy Ujazd ze Związku
Międzygminnego „Czysty Region”
- Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie rozpatrzenia moŜliwości przejęcia przez
MGODK w Ujeździe rozliczeń z ZAiKS-em za organizowane przez koła TSKN imprezy
kulturalne w gminie Ujazd,
- BudŜetu, Finansów i Gospodarki w sprawie zaktualizowania statutów sołectw gminy Ujazd.
W związku z wnioskiem Komisji Rolnictwa zabrał głos Krzysztof Panek, który w imieniu
Burmistrza Ujazdu udzielił kilku wyjaśnień. Zgodnie ze Statutem Związku Międzygminnego
„Czysty Region” istnieje oczywiście moŜliwość wystąpienia ze Związku za wypowiedzeniem
w formie uchwały z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, kończącego się w
ostatnim dniu roku kalendarzowego. Zatem gdy Rada Miejska w Ujeździe postanowi, Ŝe
Gmina Ujazd ma odejść ze Związku z dniem 1 stycznia przyszłego roku, najpóźniej 30
czerwca uchwała w tej sprawie musi trafić do Przewodniczącego Zarządu „Czystego
Regionu”. Gdyby taka decyzja została podjęta, wszystkie obowiązki związane z gospodarką
odpadami musi przejąć Gmina. Krzysztof Panek przekazał radnym prośbę Burmistrza o
zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady i zaproszeniu na nie przedstawicieli
Związku w celu dokładnej analizy argumentów za i przeciw decyzji wystąpienia ze Związku.
Radny Dawid Rust zapytał o informowanie mieszkańców gminy o konieczności
wypowiedzenia umów z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych – Remondisem.
Krzysztof Panek odparł, Ŝe w okolicach połowy kwietnia będą zorganizowane kolejne
spotkania na terenie gminy, a sołtysi otrzymali juŜ wzory wypowiedzeń w celu przekazania
mieszkańcom. Radni mieli sygnały, Ŝe te wzory nie dotarły do Sieroniowic.
Przewodniczący Rady dodał, Ŝe radni i sołtysi powinni poczuć się w obowiązku pomocy
mieszkańcom, zwłaszcza starszym, którzy mogą mieć problemy z dostępem do rzetelnej
informacji.
Gmina, mimo, Ŝe nie ma takiego obowiązku, jednak stara się poinformować swoich
mieszkańców o konieczności podejmowania działań związanych z nową ustawą.

Redaktorka Strzelca Opolskiego Justyna Lehun dodała, Ŝe w Strzelcach Opolskich takiej
publicznej informacji nie ma prawie wcale.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na wnioski zgłoszone na
poprzedniej Sesji dotyczące:
- wykonania rowu odwadniającego wzdłuŜ drogi w Kolonii Jaryszowskiej
- naprawy przepustu pod mostkiem na ul. Leśnej w Starym Ujeździe
- wycięcia zniszczonych drzew w Niezdrowicach
- braku kosza na przystanku w Balcarzowicach
- wniosków w sprawie dróg powiatowych
- usunięcia zalegających liści i śmieci w Zimnej Wódce
- remontów dróg gminnych w Balcarzowicach i Nogowczycach
- moŜliwości budowy boiska w Nogowczycach
- dofinansowania zadań inwestycyjnych LZS
Przewodniczący Rady odczytał takŜe Uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Czysty Region” nr XXX/25/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Określa się w niej opłatę w wysokości
12,50 zł za osobę w gospodarstwie domowym liczącym do 4 osób; za piątą osobę opłata
wynosi 7 zł, a za kaŜdą następną 1 zł. Na poprzedniej sesji radni wnioskowali właśnie o
ustanowienie ulg dla gospodarstw wieloosobowych.
Krzysztof Panek dodał jeszcze, Ŝe Związek podjął uchwałę, w której zobowiązuje się do
przejęcia od mieszkańców kosztów dzierŜawy pojemników na odpady.
Radna Maria Krupa złoŜyła pisemny wniosek do Urzędu Miejskiego w Ujeździe o wsparcie
finansowe imprez lokalnych organizowanych przez TSKN na terenie gminy Ujazd poprzez
realizację opłat dla ZAiKS-u.
Radni zgłosili teŜ następujące wnioski:
1. Józef Duk ponownie w sprawie usunięcia suchych topoli przy drodze powiatowej na
trasie Ujazd- Jaryszów
2. Radny Sebastian Golec w sprawie usunięcia suchych gałęzi drzew rosnących przy
drodze na Kopaninę w Starym Ujeździe oraz przy drodze za przysiółkiem Buczki w
stronę SAG i Sieroniowic.
3. Wniosek Sebastiana Golec o ujęcie zadania porządkowania skarpy od ul. 40- lecia w
stronę posesji p. Pandera w Starym Ujeździe w planach utrzymania terenów zielonych
gminy.
4. Kolejny wniosek radnego Sebastiana Golec o utwardzenie tłuczniem wjazdu na drogę
w stronę przysiółka Ferdynand (pomiędzy asfaltem a szutrem, gdzie tworzy się
zastoina wodna)
5. Wniosek radnego Sebastiana Golec o zwrócenie szczególnej uwagi w odbiorze
inwestycji przebudowy budynku straŜy poŜarnej w Starym Ujeździe na tynki
zewnętrzne, które były połoŜone przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych
(mróz -2 st.C) oraz na odpowiednią jakość płyt /tzw. regipsów/ połoŜonych w
pomieszczeniu kuchennym.
6. Wniosek radnej Magdaleny Ogaza o obsadzenie drzewami czereśniowymi dróg
gminnych, przy których zostały wycięte drzewa. (Na wzór gminy Leśnica).
Radna Magdalena Ogaza pochwaliła słuŜby Starostwa Powiatowego za oczyszczenie ze
śmieci odcinka drogi powiatowej z Ujazdu do Olszowej.

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Sprawy róŜne.
Radna Maria Krupa złoŜyła wszystkim radnym i pracownikom Urzędu serdeczne Ŝyczenia z
okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych. Do Ŝyczeń dołączył się Przewodniczący Rady
Rajmund Suhs
Radny Tomasz Cichoń nawiązując do swojego zeszłorocznego wniosku w sprawie budowy
placu zabaw, w związku z odpowiedzią Burmistrza, zapytał, kiedy planowana jest realizacja
budowy placu zabaw przy szkole?
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXVIII sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

