Protokół Nr XXXI/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 27 czerwca 2013 roku w sali
widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej. Sesja trwała od godz.
1200 do godz. 1500.
Sesji przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Udział w niej
wzięli radni Rady Miejskiej oraz: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena
Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Kierownik
OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, dyrektorzy szkół gminnych
i przedszkola, kierownik referatu Urzędu Miejskiego Monika Jastrzembska, sołtysi gminy:
Teresa Cwielong i Cecylia Kapica, członek SLD na Opolszczyźnie Janusz Grabelus oraz
dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna Lehun, a takŜe najlepsi absolwenci szkół
gminnych wraz ze swoimi wychowawcami oraz rodzicami.
Przewodniczący obrad powitał przybyłych gości oraz radnych. Na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 12, co
stanowiło quorum.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch zgłosił wniosek o wprowadzenie niewielkiej zmiany
w kolejności podejmowania uchwał, a mianowicie, aby projekt uchwały w sprawie ustalenia
stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych był głosowany przed projektem
w sprawie określenia przystanków zarządzanych przez gminę Ujazd ze względu na zaleŜność
zapisów tej drugiej uchwały od przegłosowania (lub nie) pierwszej. Radni jednogłośnie
zaakceptowali wniosek i porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Uroczysta część sesji z udziałem absolwentów szkół gminnych:
3. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania
wyróŜnień absolwentom.
4. Wręczenie nagród wyróŜnionym absolwentom szkół gminy Ujazd
5. Wolna dyskusja.
Część robocza:
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
7. Informacja o pracy Burmistrza.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Ujazd
b) udzielenia pomocy finansowej
c) ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
d) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
e) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok
f) zmiany uchwały Nr XXVII.150.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie
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”

9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
10. Interpelacje i wolne wnioski
11. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
12. Sprawy róŜne.
13. Zakończenie posiedzenia.
Część uroczysta XXXI Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Kultury,
Oświaty i Spraw Społecznych o przedstawienie wniosku Komisji dotyczącego przyznania
wyróŜnień najlepszym absolwentom szkół gminy Ujazd w roku szkolnym 2012/2013.
Przewodnicząca Komisji Agata Trusz odczytała wniosek, który został przyjęty jednogłośnie
przez obecnych radnych.
Przystąpiono do wręczenia nagród wyróŜnionym przez Radę Miejską absolwentom,
a wychowawcom listów gratulacyjnych i kwiatów.
Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróŜnieni zostali :
Absolwenci klas VI szkół podstawowych:
- Daria Widera
- Laura Jonderko
- Dominika Ciapa
- Oliwia KałuŜny
- Paulina Małota
- Katarzyna Kocur
- Patrycja Biber
- Aleksandra Gorki
- Julia Jarosz
- Hieronim Daniel
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PSP Ujazd
PSP Ujazd
PSP Ujazd
PSP Olszowa

Za wybitne osiągnięcia sportowe i wzorową postawę wyróŜniono dodatkowo takŜe trzy
absolwentki Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe:
- Oliwię KałuŜny
- Paulinę Małota
- Magdalenę Gruntkowską
Gratulacje i podziękowania od Rady Miejskiej i Burmistrza Ujazdu otrzymali wychowawcy
i opiekunowie wyróŜnionych absolwentów: Mariola Kowalczyk, Magdalena Majewicz,
Mariola Cichon, Ewelina Gajda i Marcin Napieracz.
Następnie Burmistrz Ujazdu wręczył stypendia oraz dyplomy najlepszym uczniom z gminy
Ujazd oraz listy gratulacyjne ich rodzicom.
Gratulacje i symboliczne upominki otrzymali takŜe dwaj uczniowie uczęszczający do szkół
poza gminą Ujazd – Szymon Krupa zamieszkały w Sieroniowicach, uczeń szkoły muzycznej
w Strzelcach Opolskich, który osiągnął znaczące sukcesy na poziomie ogólnopolskim w grze
na waltorni oraz Patryk Woźnica z Ujazdu, uczeń szkoły specjalnej w Strzelcach Opolskich,
który zdobył waŜne osiągnięcia sportowe w Narodowym Turnieju Bocce Olimpiad
Specjalnych w Lubljanie na Słowenii.

Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch zwrócił się do nagrodzonych uczniów i ich wychowawców
z podziękowaniami i gratulacjami za wspaniałe wyniki w nauce i sporcie. Pogratulował takŜe
obecnym rodzicom zaznaczając, Ŝe bez ich zaangaŜowania i pracy nie byłoby takich osiągnięć
ich dzieci. Zdolności i talenty muszą być wsparte pracą zarówno uczniów, jak i ich rodziców
oraz nauczycieli. Wszystkim w dniu dzisiejszym naleŜą się słowa uznania i podziękowania.
Na zakończenie Burmistrz Ujazdu Ŝyczył wszystkim pełnych wraŜeń, słonecznych wakacji,
które będą nagrodą za wytęŜoną pracę w roku szkolnym.
Głos zabrała takŜe sołtys Balcarzowic Teresa Cwielong serdecznie gratulując: uczniom
wspaniałych ocen, nauczycielom bardzo dobrego przygotowania uczniów i rodzicom ich
wkładu w edukację swoich dzieci. ZłoŜyła takŜe serdeczne Ŝyczenia udanych wakacji.
Pani sołtys zaprosiła wszystkich zebranych na festyn w Balcarzowicach, który odbędzie się 6
lipca b.r.
Na zakończenie uroczystej części sesji zrobiono pamiątkowe zdjęcie wyróŜnionych uczniów i
ich wychowawców oraz wysłuchano kilku utworów wykonanych na waltorni przez
wyróŜnionego nagrodą Burmistrza Ujazdu Szymona Krupę.
Przewodniczący obrad zarządził 15-minutową przerwę.
Część robocza
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady w okresie
między sesjami tj. od dnia 31 maja do dnia 27 czerwca b.r.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
Informacja dotyczyła m.in. opracowanych projektów uchwał na sesję, wydanych zarządzeń
i podpisanych umów oraz ogłoszonych przetargów na zadania inwestycyjne w gminie.
W omawianym czasie podpisano umowy na: usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy, remont nawierzchni ul. Gajowej w Zimnej Wódce, oczyszczenie zbiornika
retencyjno-chłonnego w SAG Olszowa, wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania:
„Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe” oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem „Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko
miejskie”.
Ogłoszono przetargi na: przebudowę drogi ul. Polnej w Jaryszowie, przebudowę instalacji
grzewczych w obiektach oświatowych gminy Ujazd, modernizację boiska sportowego
Ujeździe i pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad tym zadaniem.
Burmistrz dodał, Ŝe instalacja pomp ciepła jest zadaniem nowym dla Gminy; firma wyłoniona
w postępowaniu przetargowym zaprojektuje i jednocześnie wykona to zadanie. Termin jego
zakończenia planowany jest na koniec sierpnia przyszłego roku.
Obecnie Gmina realizuje II etap usuwania wyrobów zawierających azbest; właściciele
nieruchomości ponoszą 5 % kosztów usuwania i utylizacji azbestu, reszta pokrywana jest
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy
z Gminą Ujazd.
Inwestycja przebudowy zabytkowego spichlerza w Ujeździe przebiega bez zakłóceń, zgodnie
z planem. Termin jej zakończenia przypada na wrzesień 2014 r.
Radny Sebastian Golec zadał pytanie dotyczące zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaŜ – czy cena działek na osiedlu Piaski
w Ujeździe jest obniŜona w II przetargu? Burmistrz odparł twierdząco – cena obniŜona jest

o wartość VAT, czyli 23 %. Na pytanie o ilość działek do sprzedaŜy Burmistrz odpowiedział,
Ŝe aktualnie przeznaczono do sprzedaŜy 4 działki, ale planuje się następne.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i
uczących się na terenie gminy Ujazd
Projekt został przedstawiony przez Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe
Małgorzatę Kulesę. Uchwała ta porządkuje zapisy i zmienia tytuł uprzedniej, do tej pory
obowiązującej. Określenie – stypendia naukowe i specjalne – zamienia się określeniem –
stypendia Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne.
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 12 Radnych,
Za oddano
12 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXXI.173.2013 została podjęta jednogłośnie
- udzielenia pomocy finansowej
Projekt omówiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz oraz Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch.
Środki finansowe w wysokości 2.592 zł, określone w uchwale, zostaną przekazane zgodnie
z ustawą o finansach publicznych Starostwu Powiatowemu w Strzelcach Opolskich
z przeznaczeniem na zakup skafandra do nurkowania dla Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Strzelcach Opolskich.
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk 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 12 Radnych,
Za oddano
12 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXXI.174.2013 została podjęta jednogłośnie
- ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
Projekt uchwały, dokładnie zanalizowany na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów
i Gospodarki, omówiła Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania
Przestrzennego Monika Jastrzembska.
W gminie Ujazd funkcjonuje 30 przystanków autobusowych, ale na róŜnej kategorii dróg:
- na wojewódzkich – 6 przystanków
- na krajowych – 2 przystanki
- na powiatowych – 21 przystanków
- na gminnych – 1 przystanek.

Gmina jest zatem właścicielem tylko jednego przystanku, a zarządcą tylko dwóch –
w Grzeboszowicach. W sumie opłaty moŜna pobierać za korzystanie tylko z 3 przystanków.
Przewoźników mamy w gminie trzech: PKS Strzelce Opolskie, Veolia K-Koźle i MZK
K-Koźle. Zakładając maksymalną moŜliwą stawkę -0,05 zł, Gmina uzyskałaby miesięcznie
wpływu 54 zł, przy stawce 0,02 zł kwota ta wyniosłaby 21 zł. Koszty rozliczenia tych
środków i wystawiania comiesięcznych faktur przekroczą te kwoty, zatem wg rachunku
ekonomicznego lepiej jest udostępnić korzystanie z przystanków nieodpłatnie.
Takiego zdania byli teŜ członkowie Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki, na której
omawiano projekt uchwały. Wiceprzewodniczący – Józef Duk odczytał negatywną opinię
Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych,
Za oddano
0 głosów
Przeciw
12 głosów
Wstrzymujących się
0
Uchwała w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych nie
została podjęta (jednogłośnie odrzucona)
- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Ten projekt został równieŜ przedstawiony przez Monikę Jastrzembską. Uchwała określa
lokalizację przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz
warunki i zasady korzystania z tych przystanków.
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk 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 12 Radnych,
Za oddano
12 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXXI.175.2013 została podjęta jednogłośnie .
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok
Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy- Helenę Strycharz.
Na zwiększenie dochodów Gminy wpłynęła otrzymana dotacja na przebudowę drogi gminnej
w Jaryszowie oraz dotacje otrzymane na projekty polityki społecznej – wspierania rodziny i
projektu systemowego „Ku-samodzielności – praca systemowa z rodziną”.
Plan wydatków zmniejszył się m.in. na wydatkach dofinansowanych ze środków europejskich
na zadaniu Przebudowa poddasza remizy straŜackiej w Starym Ujeździe, a zwiększył się na
wydatkach własnych na tym zadaniu oraz na realizację projektu „Ku samodzielności – praca
systemowa z rodziną”. Zwiększono tez wydatki dofinansowane ze środków unijnych na
zadaniu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach.
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk 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 12 Radnych,
Za oddano
12 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXXI.176.2013 została podjęta jednogłośnie
- zmiany uchwały Nr XXVII.150.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie 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 na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w dniu 24
czerwca b.r. Z powodu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania
inwestycyjnego zmienią się kwoty poŜyczki długoterminowej zaciąganej w WFOŚ i GW w
Opolu w poszczególnych latach; naleŜy zatem zmienić zapisy uchwały w sprawie tej
poŜyczki.
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk 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 12 Radnych,
Za oddano
12 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXXI.177.2013 została podjęta jednogłośnie
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Radna Agata Trusz odczytała wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw
w sprawach porządkowych gminy.

Społecznych

Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na
ostatniej Sesji dotyczące:
- utworzenia stanowiska animatora kultury- bibliotekarza w Starym Ujeździe
- uporządkowania zarośniętej działki przy wjeździe na autostradę
- stanu dróg powiatowych w gminie
- stanu drogi w SAG Zimna Wódka oraz ul. Europejskiej w Olszowej
- uszkodzenia studzienki kanalizacyjnej w Balcarzowicach
- wyrównania terenu pod boisko w Nogowczycach
Radny Sebastian Golec odnosząc się do odpowiedzi na swój wniosek z poprzedniej sesji
zwrócił się do Dyrektor MGODK w Ujeździe o ponowne przeanalizowanie moŜliwości
utworzenia punktu filialnego bibliotecznego w Starym Ujeździe rozwaŜając, czy nie będzie
on bardziej potrzebny niŜ punkt w Zimnej Wódce.
GraŜyna Kocenda, Dyrektor MGODK wyraziła inne zdanie, twierdząc, Ŝe punkt w Zimnej
Wódce ma juŜ swoją tradycję, a ilość wypoŜyczeń przemawia za jego istnieniem.
Radny Waldemar Fogel poparł wypowiedź pani Dyrektor.
Radni zgłosili następujące wnioski:

1. Radna Maria Krupa zwróciła się z wnioskiem o odtworzenie (wykopanie) rowów
melioracyjnych od Jaryszowa (ul. Leśna) przez Kolonię Jaryszowską do przysiółka
Buczki, aby odprowadzić nadmiar wód z przyległych łąk.
2. Drugi wniosek Marii Krupa dotyczył wyregulowania czasu włączania oświetlenia
ulicznego na Kolonii Jaryszowskiej (w ciągu od posesji p. Melich przy ul. 1 Maja do
Kolonii), poniewaŜ obecnie lampy są włączane o godz. 19-tej, a wyłączane o 2.00 w
nocy.
3. Radny Waldemar Fogel zgłosił wniosek o odtworzenie rowu wzdłuŜ ściany lasu,
znajdującego się po lewej stronie drogi z Zimnej Wódki do Starego Ujazdu.
4. Radna Irena Kois zgłosiła wniosek o wyczyszczenie rowu przy kanale w
Niezdrowicach (tzw. „lisiego rowu”)
5. Radny Sebastian Golec zgłosił pisemny wniosek o naprawę uszkodzonego
(odklejonego) lustra ustawionego na ul 40-lecia przy skrzyŜowaniu z ul. Szkolną (przy
przystanku PKS)
Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił ustalenia pokontrolne zawarte w wyniku
kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu w zakresie celowości i zgodności z prawem
gospodarowania wybranymi środkami publicznymi w latach 2009-2010 oraz odczytał decyzję
Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec uchwały RM
w Ujeździe z dnia 28 maja b.r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek
wymiaru godzin nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach
oświatowych Gminy Ujazd.
Radny Dawid Kubicki serdecznie podziękował za Ŝyczenia od radnych z okazji swojego
ślubu i udział delegacji Rady w uroczystości.
Na zakończenie obrad głos zabrał gość – Janusz Grabelus, były działacz Samoobrony na
Opolszczyźnie, obecnie członek SLD. Zaoferował radnym chęć współpracy i ewentualnej
pomocy w sprawach wymagających zewnętrznego wsparcia.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXI sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Tomasz Cichoń

