Protokół Nr XXIX/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 25 kwietnia 2013 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, Skarbnik Gminy Helena Strycharz, Sekretarz Gminy
Roman Więcek, 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 14, co stanowiło prawomocne quorum.
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 Gminy Ujazd do realizacji w latach 2013 -2014 projektu
systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok,
e) wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie emisji obligacji komunalnych.
f) wyraŜenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego.
6. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ujazd za 2012 rok
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy
Ujazd z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok
8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 27 marca 2013 r. do dnia 25 kwietnia 2013 r.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie
między sesjami.
Omówił opracowane w tym czasie projekty uchwał i wydane zarządzenia oraz podpisane
umowy.

W omawianym okresie podpisano umowy m.in. na wykonanie robót dodatkowych na
inwestycji przebudowy poddasza budynku remizy straŜackiej w Starym Ujeździe; nadzór
archeologiczny na robotach ziemnych przy adaptacji i przebudowie zabytkowego spichlerza
w Ujeździe; budowę słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych na
oczyszczalni ścieków w Ujeździe; remont cząstkowy nawierzchni Placu Zamkowego oraz Pl.
1 Maja w Ujeździe.
5 kwietnia rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe.
Została nim Jadwiga Pszon-Chwedyna, obecna dyrektor PSP w Ujeździe.
Burmistrz omówił takŜe stan przygotowania Gminy do uroczystości Dni Partnerstwa, które
odbędą się 11-12 maja b.r. Serdecznie zaprosił radnych do uczestnictwa w obchodach tego
święta.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2013 -2014 projektu systemowego
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik OPS Danuta Ogaza.
Głównym celem przystąpienia Gminy do Programu jest aktywizacja społeczności lokalnej ze
środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Program adresowany jest do osób
bezrobotnych, niepełnosprawnych, dla członków rodzin dysfunkcyjnych społecznie. W roku
2013 oraz 2014 tym programem zostanie objęte 10 osób. Program jest dofinansowany z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wkład własny Gminy wyniesie 10,5 % sumy
wydatków kwalifikowanych projektu, czyli 8.925 zł. Taki sam koszt Gmina poniesie w roku
przyszłym.
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 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXIX.160.2013 została podjęta jednogłośnie
- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
Projekt uchwały został przedstawiony przez Danutę Ogaza – Kierownik OPS w Ujeździe.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy mają obowiązek
wspierania rodzin przeŜywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych. Program został opracowany na trzy lata i zawiera diagnozę sytuacji
społecznej gminy Ujazd, cele i zadania programu, określenie spodziewanych rezultatów
i źródła finansowania. W związku z programem zatrudniony zostanie tzw. asystent rodziny.
Do 31 marca kaŜdego roku naleŜy przedstawić Radzie sprawozdanie z realizacji zadań tego
programu.
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 14 Radnych,

Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXIX.161.2013 została podjęta jednogłośnie
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok,
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy – Helena Strycharz.
Po zmianie budŜetu, Zarządzeniem Burmistrza i Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe,
zmienia się teŜ Wieloletnia Prognoza Finansowa. Z planu wydatków wykreślono do realizacji
dwa zadania inwestycyjne na kwotę: 957 950 zł, wprowadzono nowe zadanie na kwotę
1.283.000 zł. Wydatki bieŜące wzrastają o 92 580 zł, wydatki majątkowe o 325 050 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 22 767 978 zł, w tym:
wydatki bieŜące - 15 947 686 zł,
wydatki majątkowe - 6 820 292 zł.
W wykazie przedsięwzięć wykreślono dwa zadania inwestycyjne:
- Rozbudowa budynku szatni sportowej, budowa wiaty drewnianej i trybun wraz
z niezbędną infrastrukturą boiska sportowego w Niezdrowicach
- Uzbrojenie w sieć wodno - kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski
w Ujeździe oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zimna Wódka (Buczki).
W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą moŜliwości
dofinansowania do 67 % wartości zadania, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe
zadanie - Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Planowane wydatki w 2013 roku - 1 283 000 zł, w 2014 - 2 974 000 zł.
Realizacja dofinansowania w ramach płatności zaliczkowych.
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
1
Uchwała nr XXIX.162.2013 została podjęta większością głosów
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok,
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz - Skarbnika Gminy. Na zwiększenie
dochodów o kwotę 839.335 zł wpłynęły środki z RPO WO na realizację zadania
„Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury
towarzyszącej”. Z kolei na zmniejszenie wydatków w kwocie 960.590 zł wpłynęła głównie
rezygnacja z realizacji dwóch zadań :
- Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w Ujeździe
i budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Buczki.
- Rozbudowa budynku szatni sportowej, budowa wiaty drewnianej i trybun wraz z niezbędną
infrastrukturą boiska sportowego w Niezdrowicach.
Wprowadzenie zadania- „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową
infrastruktury towarzyszącej” spowodowała zwiększenie wydatków w budŜecie Gminy.
Wprowadzono dodatkowo wydatki na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy
oraz na wycinkę drzew zagraŜających bezpieczeństwu.

Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
1
Uchwała nr XXIX.163.2013 została podjęta większością głosów
- wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie emisji obligacji komunalnych
Projekt został przedstawiony przez Skarbnika Gminy - Helenę Strycharz.
Wprowadza się w nim tylko zmiany w nazwie serii obligacji, której symbole oznaczają rok
emisji.
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk odczytał opinię
swojej Komisji, której członkowie większością głosów zaakceptowali ten projekt.
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 XXIX.164.2013 została podjęta jednogłośnie.
- wyraŜenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego
Projekt przedstawił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch.
Przedmiotowa uchwała podejmowana jest w celu wyraŜenia woli współpracy partnerskiej
Gminy Ujazd z gminą: Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, Leśnica, Pawłowiczki, Polska
Cerekiew, Reńska Wieś. Celem tworzenia subregionu jest m.in.:
- wypracowanie spójnego modelu planowania przestrzennego angaŜującego podmioty
wewnątrz subregionu
- przygotowanie wspólnych projektów rozwojowych
- rozwój współpracy na linii nauka-biznes-administracja
Współpraca zawierana jest równieŜ w celu prawidłowego przygotowania do realizacji
projektów w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020
oraz zwiększenia konkurencyjności Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru
Funkcjonalnego.
Dla małych gmin, takich jak Gmina Ujazd, przyłączenie się do duŜego subregionu jest waŜne,
aby w przyszłości móc korzystać z dofinansowania ze środków unijnych, które będą
przeznaczane na większe projekty niŜ do tej pory.
Radny Norbert Jarosz wyraził wątpliwości, czy ta inicjatywa będzie rzeczywiście korzystna
dla naszej gminy; jego zdaniem z utworzenia subregionu skorzysta głównie jego największy
ośrodek- czyli Kędzierzyn-Koźle. Radny dodał, Ŝe obecnie największym problemem naszej
gminy jest stan techniczny odcinków dróg powiatowych i tym powinniśmy się zająć w
pierwszej kolejności.
Burmistrz odpowiadając na pytanie radnych o składki członkowskie wyjaśnił, Ŝe
członkowstwo w subregionie nie pociąga za sobą opłacania składek.
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
1
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXIX.165.2013 została podjęta większością głosów.
Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ujazd za 2012 rok
Dokument przedstawiła Kierownik Ośrodka Opieki Społecznej Danuta Ogaza. Zgodnie z
ustawą o pomocy społecznej organ wykonawczy ma obowiązek corocznego sporządzania
Oceny zasobów pomocy społecznej i przedkładania tego dokumentu wraz z rekomendacjami
radzie gminy do dnia 30 kwietnia. Ocena zasobów pomocy społecznej jest narzędziem
określającym potrzeby pomocy społecznej, zastępuje dotychczasowy Bilans potrzeb pomocy
społecznej i stanowić będzie podstawę do planowania budŜetów samorządów na następne
lata. Przedstawione w opracowaniu dane ukazują lokalną sytuację społeczno – demograficzną
wraz z problemami i potrzebami mieszkańców naszej gminy oraz stawiane przed
realizatorami działań z zakresu pomocy społecznej wyzwania. Do powyŜszych zagadnień
naleŜy niewątpliwie wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb Ŝyciowych oraz umoŜliwienie w/w przezwycięŜania trudnych sytuacji
Ŝyciowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
moŜliwości.
Ocena zasobów została omówiona na posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Społecznych, której przewodnicząca- Agata Trusz przedstawiła pozytywną opinię o tym
dokumencie.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy
Ujazd z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok
Sprawozdanie w formie pisemnej radni otrzymali przed Sesją. Sekretarz Gminy Roman
Więcek zreferował je na Sesji.
Uwag do przedstawionego sprawozdania nie wniesiono
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Przewodniczący odczytali wnioski Komisji:
1. Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie wyczyszczenia lamp na
Rynku w Ujeździe
2. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawie
udostępnienia informacji na temat obwodów kół łowieckich na terenie naszej gminy
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał pismo Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawach remontów
dróg powiatowych na terenie gminy Ujazd, oraz odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na wnioski
zgłoszone na poprzedniej Sesji dotyczące:
- zwolnienia z opłat za wynajem Hali Sportowej w Jaryszowie i Sali gimnastycznej PG Ujazd
- wycinki zniszczonych drzew i gałęzi przy drogach gminnych i powiatowych i obsadzenia
drzewami owocowymi
- uporządkowania skarpy w Starym Ujeździe
- analizy statutów sołectw
- wniosków w sprawie dróg gminnych
- przejęcia rozliczeń z ZAIKSem za imprezy gminne.

Przewodniczący Rady odczytał takŜe pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w sprawie planów budowy obwodnicy Ujazdu.
Radny Andrzej Grabiec złoŜył pisemną interpelację w sprawie wyrównania terenu pod boisko
sportowe w Nogowczycach.
Wniosek radnego z Nogowczyc poparła takŜe radna Maria Krupa.
Radna Agata Trusz wyraziła niezadowolenie z odpowiedzi na jej wniosek w sprawie remontu
drogi na osiedlu Goj w Ujeździe oraz wymijającej odpowiedzi GDDKiA dotyczącej budowy
obwodnicy miasta, poniewaŜ budynki mieszkalne przy drodze krajowej w Ujeździe ulegają
systematycznemu niszczeniu przez natęŜony ruch drogowy.
Radni zgłosili teŜ następujące wnioski:
1. Wniosek Norberta Jarosz o przedstawienie informacji na temat wyniku kontroli
przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej.
2. Wniosek Sebastiana Golec w sprawie ustawienia przewróconego znaku drogowego –
droga z pierwszeństwem przejazdu – na ul. Chopina w Starym Ujeździe.
3. Wniosek radnej Marii Krupa o naprawę nawierzchni drogi powiatowej (duŜa dziura na
łuku koło krzyŜa) w Jaryszowie.
4. Wniosek Waldemara Fogel o usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Gajowej w Zimnej
Wódce, którego korzenie wrastają w drogę.
5. Radna Irena Kois zwróciła się o zasypanie frezowinami pobocza drogi ul. Wiejskiej w
Niezdrowicach przy transformatorze.
Radny Sebastian Golec złoŜył pisemny wniosek w ramach inicjatywy lokalnej o ogrodzenie
boiska w Starym Ujeździe, który został przekazany Sekretarzowi Gminy.
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Sprawy róŜne.
Burmistrz omówił przygotowanie Gminy do obchodów Dni Partnerstwa. Radna Maria Krupa
zaprosiła radnych na stawianie drzewka majowego w Jaryszowie w dniu 4 maja, a Sebastian
Golec na zabawę w Starym Ujeździe w dniu 25 maja, której celem będzie m.in. zbiórka
funduszy na malowanie kościoła.
Radna Magdalena Ogaza zapytała o termin tegorocznych DoŜynek gminnych, na co uzyskała
odpowiedz Burmistrza, Ŝe odbędą się dnia 8 września.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXIX sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

