Protokół Nr XXX/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 maja 2013 roku w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1300 – 1600.
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, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor
MGODK GraŜyna Kocenda, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda oraz Kierownicy Referatów Urzędu: Monika Jastrzembska i Krzysztof Panek,
a takŜe dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna Lehun.
W części Sesji uczestniczyła takŜe grupa dzieci i młodzieŜy z Nogowczyc wraz z sołtyską
Iloną Ibrom i kilkoma mieszkankami tej miejscowości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy
stan 15 radnych w sesji brało 13, co stanowiło prawomocne quorum.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji, który otrzymali radni. Burmistrz
Ujazdu Tadeusz Kauch zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego
podjęcia uchwały 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, która to
uchwała była podjęta na poprzedniej sesji, ale ze względu na konieczność zmiany zapisu
odnośnie finansowania projektu naleŜy podjąć ją ponownie w poprawionej formie.
Przewodniczący obrad poddał wniosek Burmistrza pod głosowanie; radni zaakceptowali go
jednogłośnie.
Porządek obrad z wprowadzonym dodatkowym punktem przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
4. Informacja o pracy Burmistrza.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Ujazd za 2012 rok
i sprawozdań finansowych.
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2012 rok
- przedstawienie sprawozdań finansowych
- przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy Ujazd
- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego
- przedstawienie opinii Komisji Stałych
- dyskusja
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy za 2012 rok
6. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2012 rok w formie uchwały.
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium
- przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu
wykonania budŜetu za 2012 rok
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania statutu Zespołowi Gimnazjalno-Szkolnemu w Ujeździe,

b) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze
w placówkach oświatowych Gminy Ujazd,
c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom
realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o róŜnym tygodniowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach
oświatowych gminy Ujazd,
d) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok,
e) przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2013 -2014 projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
11. Sprawy róŜne.
12. Zakończenie posiedzenia.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady Miejskiej
w Ujeździe w dniach 26 kwietnia - 28 maja 2013 r.
Informacja o pracy Burmistrza
Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch przedstawił radnym informację o pracy Urzędu w okresie
między Sesjami.
Omówił ogólnie projekty uchwał przygotowane na sesję i wydane w minionym okresie
zarządzenia.
Podpisano umowę na serwis i konserwację oświetlenia ulicznego.
Został ogłoszony przetarg na przebudowę instalacji grzewczych w obiektach oświatowych
na terenie gminy.
Odbyły się posiedzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” (ogłoszono przetarg
na odbiór odpadów z gminy Ujazd i Leśnica), spotkania stowarzyszenia „Krainy św. Anny”,
oraz uroczysta gala Pulsu Biznesu we Wrocławiu, gdzie przyznano Burmistrzowi Ujazdu
tytuł Samorządowego MenedŜera Regionu (III miejsce w woj. opolskim).
Radny Sebastian Golec zapytał o sprawę zbiornika retencyjno-chłonnego w SAG, który
trzeba było oczyszczać, poniewaŜ woda nie wsiąkała do gruntu.
Burmistrz Ujazdu wyjaśnił, Ŝe zaistniał problem ze zbyt małą prędkością odprowadzania wód
ze zbiornika i naleŜało zdiagnozować przyczynę. Po wykonaniu fachowych badań okazało
się, Ŝe pod częścią powierzchni zbiornika znajduje się skała wapienna, a poza tym podłoŜe
jest w duŜej mierze gliniaste. Wykonane zostały trzy 6-metrowe studnie w głąb podłoŜa
ułatwiające odpływ wody, które będą zabezpieczone włókniną. Zbiornik został oczyszczony.
Koszt robót wyniósł 66 tys. zł, z czego 22 tys. zł poniosła Gmina, a 44 tys. zł firma FM
Logistic, która takŜe odprowadza wodę do tego zbiornika.
DuŜą pomoc uzyskaliśmy przy tych pracach ze strony Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Strzelcach Opolskich. W ramach podziękowania za pomoc Burmistrz Ujazdu zobowiązał
się do zakupu skafandra do nurkowania na wyposaŜenie jednostki.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Ujazd za 2012 rok
i sprawozdań finansowych.
Sprawozdania przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada
Miejska powinna rozpatrzyć oprócz sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy takŜe
sprawozdania finansowe i informację o stanie mienia komunalnego na koniec poprzedniego
roku. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Rada Miejska otrzymała 26 marca b.r.,
natomiast sprawozdania finansowe 30 kwietnia b.r., zgodnie z terminami ustawowymi.
Sprawozdania te były szczegółowo omawiane zarówno na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
przygotowującej wniosek o udzielenie absolutorium, jak i Komisji BudŜetu, Finansów
i Gospodarki w dniu 24 maja b.r. oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM
w Ujeździe w dniu 27 maja b.r.
BudŜet Gminy zgodnie z uchwałą budŜetową Nr XIV.67.2011 Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 29 grudnia 2011 roku wynosił 23.432.232,- zł .
Wartość budŜetu na dzień 31.12.2012 zmniejszyła się o 11,85 %, czyli 2.777.407 zł
i ostatecznie wyniosła 20.654.825,- zł.
Na plan dochodów 18.700.587 zł wykonano 18.166.226,37 zł , co stanowi 97,1 % planu.
Na plan wydatków 20.110.825 zł wydatkowano kwotę 18.963.662,71 zł, co stanowi
94,3 % planu.
Na dzień 31 grudnia 2012 roku wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 368.740,13 zł,
z czego 122.321,88 zł - to zaległości z roku 2012, a z lat ubiegłych pozostało: 246.418,25 zł.
W roku 2012 zaplanowano deficyt w wysokości 2.477.462 zł. Ostatecznie rok budŜetowy
zakończył się deficytem w wysokości 797.436,34 zł. Na spłatę zaciągniętej poŜyczki
z WFOŚ i GW wydatkowano wolne środki w kwocie 544.000,00 zł.
Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budŜecie kwotę 3.328.450 zł,
a wydatkowano kwotę 3.175.371,88 zł, co stanowi 95,4 % planu i 16,74 % ogółu wydatków
wykonanych w 2012 roku.
Z informacji przedstawionej radnym wynika, ze Gmina Ujazd na dzień 01.01.2012 posiadała
prawo własności do gruntów o powierzchni 248,2947 ha. W wyniku nabycia gruntów
odpłatnie i nieodpłatnie w roku 2012 przybyło Gminie 1,6922 ha, a wskutek zbycia
/sprzedaŜy, darowizny, decyzji ZRID/ ubyło 0,9251 ha.
Stan mienia Gminy na 31 grudnia 2012 wynosi 249,0618 ha
Gmina posiada takŜe 100 udziałów na kwotę 100 000 zł w „Ujazdowskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości”.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych RM w Ujeździe Tomasz Cichoń odczytał pozytywne opinie Komisji na temat
sprawozdania z wykonania budŜetu, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia
komunalnego za rok 2012.
Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę nr 129/2013 z dnia 19 kwietnia b.r. Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniującą sprawozdanie Burmistrza Ujazdu
z wykonania budŜetu Gminy Ujazd za 2012 r. .
Następnie przewodniczący zaprosił Radnych do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania
budŜetu za 2012 rok.
Nie zgłoszono Ŝadnych uwag.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu
na 2012 rok i poddał go pod głosowanie radnych:

W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXX.166.2013 została podjęta jednogłośnie.
Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2012 rok w formie uchwały.
Po pozytywnym rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Burmistrza Ujazdu z wykonania
budŜetu Gminy za 2012 rok, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Maria Krupa
przedstawiła Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ujazdu z wykonania budŜetu za 2012 rok. Uchwała
ta została jednomyślnie przyjęta przez cały 5 - osobowy skład Komisji i przedstawiona
Radzie.
Następnie przedstawiona została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu o przedłoŜonym przez Komisję Rewizyjną wniosku wyraŜona uchwałą nr 198/2013
z dnia 10 maja b.r.
Radna Maria Krupa dodała, Ŝe na pewno nie wszyscy radni są w pełni usatysfakcjonowani
z wyników swoich działań, bo nie wszystkie wnioski udało się zrealizować. Jednak udzielenie
absolutorium to ocena całościowa wykonania budŜetu Gminy pod względem celowości,
gospodarności i legalności i przy tej ocenie radni powinni brać pod uwagę dobro całej gminy.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Ujeździe o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z wykonania budŜetu za 2012
rok.
Na ustawowy stan 15 Radnych w głosowaniu wzięło udział 13, co czyni głosowanie
prawomocnym:
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0 głosów
Wstrzymujących się 0 głosów
Uchwała nr XXX.167.2013 została podjęta jednogłośnie.
W imieniu radnych Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs złoŜył podziękowania
i gratulacje Burmistrzowi Ujazdu - Tadeuszowi Kauchowi oraz Skarbnik Gminy Helenie
Strycharz z tytułu uzyskania absolutorium.
Burmistrz Ujazdu podziękował radnym za pozytywną ocenę wykonania budŜetu w minionym
roku. Gmina Ujazd jest malutką gminą, a jednak jedną z najlepszych w województwie
opolskim. Jest właściwie w całości skanalizowana, posiada Strefę Aktywności Gospodarczej,
w pełni uzbrojoną. Niestety państwo obarcza samorządy coraz większą ilością zadań, za
którymi nie idą odpowiednie fundusze. Trudnymi wyzwaniami są dla gmin ustawy o systemie
oświaty oraz czystości i porządku w gminach. Realizacja tych ustaw nakłada na samorządy
trudne organizacyjnie i finansowo obowiązki i wiele gmin ma w związku z tym problemy.
Nasza Gmina wciąŜ realizuje inwestycje, korzystamy z dofinansowania z unijnych środków
i te zadania, na które moŜemy uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, mają pierwszeństwo
realizacji.
Burmistrz wyraził nadzieję, Ŝe w przyszłym roku uda się kontynuować rozwój naszej gminy
i jej infrastruktury; jednym z waŜnych zadań jest budowa chodnika w Olszowej, na którą
trzeba będzie zaplanować dofinansowanie z własnego budŜetu, bowiem Starostwo Powiatowe
ma jeszcze większe trudności finansowe.

Na zakończenie Burmistrz Ujazdu podziękował Pani Skarbnik, kierownikom referatów
i pracownikom Urzędu za całoroczną pracę.
Przewodniczący obrad zarządził kilkuminutową przerwę. W czasie przerwy na salę obrad
weszli przedstawiciele mieszkańców wsi Nogowczyce.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- nadania statutu Zespołowi Gimnazjalno-Szkolnemu w Ujeździe
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe Małgorzata
Kulesa. Omawiany był on szczegółowo na posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
Społecznych. Nadanie Statutu zamyka duŜe zadanie, jakim jest utworzenie Zespołu
Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe. Statut określa cele i zadania Zespołu, zasady oceniania
i promowania uczniów, organy Zespołu i jego organizację, zakresy zadań nauczycieli i prawa
i obowiązki ucznia.
Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Dawid Rust odczytał
pozytywną opinię Komisji na temat przedstawionego projektu.
Radny Tomasz Cichoń odczytał takŜe pozytywną opinię o przedstawionym projekcie
ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w dniu 27 maja b.r.
Uwag ani pytań do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXX.168.2013 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach
oświatowych Gminy Ujazd
Projekt przedstawiła ponownie Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa.
W związku z utworzeniem Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego zmieniła się struktura zarządu
oświatą w naszej gminie i dlatego naleŜało dostosować zasady udzielania zniŜek kadrze
kierowniczej. Oprócz utworzenia nowych stanowisk dyrektora i wicedyrektora zespołu
zlikwidowano stanowisko kierownika świetlicy.
Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Dawid Rust odczytał
pozytywną opinię Komisji na temat przedstawionego projektu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXX.169.2013 została podjęta jednogłośnie.
- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodniowym
wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Ujazd

Projekt omówiony został przez Dyrektor GZO Małgorzatę Kulesę.
Zapisy tej uchwały określają w sposób precyzyjny w postaci konkretnego wzoru sposób
obliczenia pensum nauczyciela, który moŜe wykonywać obowiązki określone dla stanowisk
o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Ponadto ustala się zasadę określania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów
przedszkolnych, do których uczęszczają razem dzieci 5- i 6- letnie w zaleŜności od przewagi
liczbowej jednych lub drugich. Ten zapis zastosowano zgodnie z wykładnią Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Dawid Rust odczytał
pozytywną opinię Komisji na temat przedstawionego projektu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXX.170.2013 została podjęta jednogłośnie
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy- pani Helena Strycharz.
Na zwiększenie dochodów wpłynęło uzyskanie środków na oczyszczenie zbiornika
retencyjno-chłonnego w SAG w kwocie 44 tys. zł.
Na zwiększenie planu wydatków największy wpływ miał właśnie remont i czyszczenie
zbiornika retencyjno-chłonnego na terenie SAG. Wydatki na ten cel wyniosły 65 tys. zł.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Następnie przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie
radnych.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXX.171.2013 została podjęta jednogłośnie.
- przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2013 -2014 projektu systemowego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
Projekt omówiony został przez Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe Danutę
Ogaza. Wprowadza on tylko małe zmiany do uchwały o tej samej treści i tytule, która była
podjęta na ostatniej Sesji. Środki przeznaczone na sfinansowanie projektu zostały określone
tylko procentowo, bez podawania kwoty w złotych. Jest to jedyna zmiana.
Radny Tomasz Cichoń jako przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych odczytał
pozytywną opinię radnych z posiedzenia na temat tego projektu.
Uwag do projektu nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXX.172.2013 została podjęta jednogłośnie
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Radni - członkowie Komisji odczytali wnioski:
- Tomasz Cichoń ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w sprawach porządkowych
gminy
- Sebastian Golec z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie
zatrudnienia na część etatu animatora wydarzeń kulturalnych w Starym Ujeździe
- Dawid Rust z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie
wyrównania terenu pod boisko w Nogowczycach
Interpelacje i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na
złoŜone poprzednio wnioski radnych w sprawie:
- przedstawienia informacji na temat wyniku kontroli przyłączy budynków do kanalizacji
sanitarnej
- wycięcia drzewa przy ul. Gajowej w Zimnej Wódce
- udostępnienia informacji na temat obwodów kół łowieckich na terenie gminy
- wykonania remontów cząstkowych dróg powiatowych
- oczyszczenia lamp kulowych w centrum Ujazdu
- wyrównania terenu pod boisko w Nogowczycach
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Wniosek Marii Krupy w sprawie wykoszenia poboczy odcinka drogi powiatowej
z Ujazdu do Jaryszowa.
2. Drugi wniosek Marii Krupy w sprawie uporządkowania zarośniętej działki przy
wjeździe na autostradę na węźle Olszowa.
3. Wniosek Waldemara Fogla w sprawie naprawy chodnika nowo wybudowanej drogi
gminnej nr 105785O w SAG Zimna Wódka (zapadnięcie nawierzchni wokół
studzienki kanalizacyjnej)
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej
Po zapoznaniu się z protokołem z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe radni zwrócili
uwagę na pomyłkowo zamieszczone niewłaściwe dane radnego odczytującego wnioski
z Komisji.
Po wprowadzeniu poprawki radni jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
Sprawy róŜne
Przewodniczący obrad poprosił sołtys Nogowczyc Ilonę Ibrom, która przybyła na obrady
w asyście grupki młodzieŜy o zabranie głosu w celu przedstawienia wniosku mieszkańców.
Celem przybycia na Sesję było przedstawienie Burmistrzowi Ujazdu i wszystkim radnym
potrzeby utworzenia w Nogowczycach boiska sportowego. Młodzi mieszkańcy wsi, którzy
przyszli wraz z Panią sołtys pokazali zebranym osiem pucharów, które zdobyli mieszkańcy

Nogowczyc za osiągnięcia sportowe. Pani sołtys podkreśliła, ze tradycje uprawiania sportu są
w jej wiosce silne a Nogowczyce mogą się pochwalić wieloma zdolnymi sportowcami.
Aktualnie realizuje się inwestycja pięknego obiektu sportowo - rekreacyjnego
w Sieroniowicach, a mieszkańcy Nogowczyc czują się trochę pokrzywdzeni, poniewaŜ
zarówno ilość dzieci i młodzieŜy, jak i silne tradycje związane z uprawianiem sportu bardziej
przemawiają za ich wioską. Nogowczyce nie mają ani obiektu sportowego ani budynku
świetlicy wiejskiej.
Ilona Ibrom przywoŜąc ze sobą młodzieŜ, miała takŜe na celu pokazanie jej działania
samorządu .
Radnemu Sebastianowi Golec bardzo podobała się inicjatywa Pani Sołtys Nogowczyc, bo jest
przejawem społecznego zaangaŜowania i chęci działania samych mieszkańców.
Radny Dawid Rust zapytał o moŜliwość niwelacji terenu pod boisko w Nogowczycach,
a radna Maria Krupa dodała, Ŝe juŜ na poprzedniej Sesji poparła wniosek radnego Andrzeja
Grabca w tej sprawie.
Radny Roman Kalisz zadał pytanie o moŜliwość działań na terenie rekreacyjnym
w Nogowczycach w związku z faktem, Ŝe teren ten Gmina wydzierŜawiła jednej
z mieszkanek wsi. Okazało się, Ŝe ta osoba takŜe przybyła na Sesję i stwierdziła, Ŝe z jej
strony mieszkańcy nie mają Ŝadnych utrudnień, ona tylko wykasza trawę na swoje potrzeby.
Ona takŜe jest za utworzeniem boiska.
Burmistrz Ujazdu w odpowiedzi zwrócił się o cierpliwość zarówno do Pani sołtys
Nogowczyc, jak i do radnych. Teren w Nogowczycach jest niedawno kupiony i następnym
etapem będzie utworzenie boiska. Potrzeba podjąć odpowiednie kroki, zgodne z procedurą
i przepisami, opracować dokumentację, to wszystko niestety wymaga czasu i pieniędzy.
Wyrównanie terenu wiąŜe się z usunięciem ziemi z wyŜej połoŜonego terenu, aby przenieść ją
na teren niŜej połoŜony. To spowoduje zbytnie odkrycie sieci wodociągowej, dla której
warstwa ziemi jest izolacją. A to z kolei będzie stwarzać zagroŜenie zamarzania wody w sieci.
Mieszkańcy mają juŜ duŜy teren zielony, nową wiatę z podłączeniem do zasilania
elektrycznego. Istnieje teŜ moŜliwość korzystania z sali w budynku byłego sołtysa, która za
jego kadencji słuŜyła na potrzeby wsi i w dalszym ciągu jej właściciel deklaruje wolę
udostępniania jej mieszkańcom.
Po zakończeniu tematu boiska delegacja mieszkańców Nogowczyc opuściła salę obrad.
W dalszej części spraw róŜnych Przewodniczący obrad odczytał pisma, które przyszły do
Rady Miejskiej w sprawie:
- przedłuŜenia powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Olszowej na kolejne 5 lat
- rozpatrzenia przez Wojewodę Opolskiego skargi mieszkanki Ujazdu Lilii Kawęckiej.
Radny Sebastian Golec podziękował radnym za udział w pogrzebie jego ojca.
Zakończenie posiedzenia
Wyczerpawszy porządek XXX Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe przewodniczący obrad
zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

