Protokół Nr XXXII/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 sierpnia 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 Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena
Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Kierownik
OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, a takŜe dziennikarka „Strzelca
Opolskiego” Justyna Lehun.
Przewodniczący obrad powitał przybyłych gości oraz radnych. Na podstawie listy obecności
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 o działaniach podjętych w okresie między
sesjami.
4. Informacja o pracy Burmistrza.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2013
roku.
6. Podjecie uchwał w sprawie:
a) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok.
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
7. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ujeździe.
8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
11. Sprawy róŜne.
12. Zakończenie posiedzenia.
Przed realizacją punktów obrad sesji złoŜono Ŝyczenia radnej Marii Borek z okazji
obchodzonych urodzin.
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 28 czerwca do dnia 29 sierpnia b.r.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
Informacja zawierała wykaz opracowanych projektów uchwał na sesję, wydanych zarządzeń
i podpisanych umów w omawianym czasie. Burmistrz przedstawił takŜe zadania
inwestycyjne, które zostały zakończone i odebrane oraz wydarzenia i spotkania zewnętrzne,
w których uczestniczył w minionym okresie.

Podpisano umowy na: przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie oraz pełnienie
nadzoru inwestorskiego na tym zadaniu, modernizację boiska sportowego w Ujeździe wraz z
rozbudową infrastruktury oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu - Przebudowa
instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd.
Dokonano odbioru końcowego zadań:
- Przebudowa poddasza budynku remizy straŜackiej wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania na
cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe.
- Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza
sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach.
- Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – IV nabór.
Radny Norbert Jarosz zapytał o ilość ofert złoŜonych w przetargu na budowę boiska w
Ujeździe, na co otrzymał odpowiedź, Ŝe złoŜono 6 ofert spełniających warunki przetargu oraz
jedną niewaŜną.
W odpowiedzi na pytanie radnego Tomasza Cichonia Burmistrz Ujazdu przedstawił radnym
równieŜ terminy zakończenia zadań: przebudowy zabytkowego spichlerza w Ujeździe –
koniec kwietnia przyszłego roku; oraz budowy boiska sportowego w Ujeździe – koniec
sierpnia 2014 r.
Radni zapytali o kwestię murawy boiska – czy będzie wymieniana? Burmistrz odpowiedział,
Ŝe w zakresie prac nie leŜy wymiana murawy; jednak w razie zniszczenia oczywiście trzeba ją
będzie odtworzyć. Wkoło płyty boiska zamontowane zostaną urządzenia nawadniające.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2013 roku.
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Ustawa o finansach
publicznych (art. 266) nakłada na Gminę obowiązek przedstawienia Radzie sprawozdania z
wykonania budŜetu Gminy za I półrocze do końca sierpnia kaŜdego roku. Niniejsze
sprawozdanie zostało przekazane do Biura Rady dnia 9 sierpnia b.r., a następnie kaŜdy radny
otrzymał kopię tego sprawozdania.
BudŜet Gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wzrósł o 2,4 % w stosunku do uchwały
budŜetowej i wyniósł 23 445 346 zł.
Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 43,1 % planu (w tym podstawowych
dochodów podatkowych – 42,9 %) i wyniosło 8 881 319,13 zł, w tym: wykonanie dochodów
bieŜących 51,4 %, a majątkowych - tylko 9,5 % planu. Istnieje zagroŜenie w wykonaniu
dochodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od nieruchomości.
Na dzień 30 czerwca b.r. wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 424 628, 02 zł, z czego na
rok bieŜący przypada kwota 138 229, 97 zł; reszta to zaległości z lat ubiegłych.
Wykonanie wydatków budŜetu wyniosło 8 842 768,65 zł, co stanowi 38,2 % planu, z czego
wydatki bieŜące w kwocie 8 164 772, 90 zł – czyli 49,9 % planu, a wydatki majątkowe –
677 995,75 zł – co stanowi 9,9 % planu.
Niski stopień wykonania dochodów i wydatków majątkowych jest wynikiem realizacji zadań
inwestycyjnych w II półroczu 2013 r.
W okresie sprawozdawczym wypracowano nadwyŜkę w kwocie 38 550, 48 zł. Planowany
deficyt zmniejszył się do kwoty 2 523 926 zł, planowane przychody – 2 815 926 zł, w tym :
poŜyczki – 523 926 zł, emisja obligacji – 2 000 000 zł, wolne środki – 292 000 zł.
Skarbnik Gminy omówiła takŜe kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.
Na dzień 30.06.2013 r. planowana kwota dochodów zwiększyła się o 3 182 911 zł, po stronie
wydatkowej budŜet zwiększył się o 559 234 zł. Planowana kwota deficytu zmniejszyła się do
2 523 926 zł; w roku 2014 jeszcze planowany jest deficyt, a juŜ w latach następnych planuje
się nadwyŜkę budŜetową., która będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych
zaciągniętych poŜyczek i wykup obligacji.

W wykazie przedsięwzięć do WPF planowano na początku roku 6 zadań. W trakcie I półrocza
zrezygnowano z realizacji 2 zadań: rozbudowy szatni sportowej i infrastruktury boiska
sportowego w Niezdrowicach oraz uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną działek na osiedlu
Piaski w Ujeździe i budowy sieci sanitarnej w przysiółku Buczki. Na to miejsce
wprowadzono dwa zadania, które otrzymały dofinansowanie:
- modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury
- przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd.
Szczegółową informację dotyczącą sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy w I półroczu
b.r. przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz na posiedzeniu Komisji BudŜetu,
Finansów i Gospodarki w dniu 26 sierpnia.
Uwag nie zgłoszono.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- 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 realizację programu:
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, zwrot środków za prace społecznie uŜyteczne oraz
dotacja na realizację usuwania azbestu.
Plan wydatków zmniejszył się m.in. na zadaniu – przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w
Sieroniowicach, a zwiększył m.in. na skutek udzielonej dotacji dla ZGKiM na remont dachu
oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”.
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 XXXII.178.2013 została podjęta jednogłośnie
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok.
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy Helena Strycharz.
Po zmianach w uchwale budŜetowej zmieniły się dochody i wydatki bieŜące oraz dochody i
wydatki majątkowe. RóŜnica między planowanymi dochodami a wydatkami bieŜącymi
wynosi – 193 945 zł.
W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji programu
społecznego : „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną” wprowadzono go do
wykazu przedsięwzięć. Okres realizacji został przedłuŜony na 2014 rok.
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
się
0
Wstrzymujących
Uchwała nr XXXII.179.2013 została podjęta jednogłośnie

Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ujeździe.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa przedstawiła radnym protokół pokontrolny
nr 12/2013 z kontroli działalności OPS w Ujeździe.
Protokół został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską w Ujeździe.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Radna Agata Trusz odczytała wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w
sprawie utrzymania czystości w budynku świetlicy wiejskiej w Zimnej Wódce.
Burmistrz Tadeusz Kauch odniósł się do wniosku stwierdzając, Ŝe w budŜecie Gminy nie ma
środków na zatrudnianie osoby sprzątającej, a w świetlicach innych miejscowości mieszkańcy
sami radzą sobie z utrzymaniem porządku w tych budynkach.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na
ostatniej Sesji dotyczące:
- odtworzenia rowów melioracyjnych od Jaryszowa do Buczek przez Kolonię Jaryszowską
- odtworzenia rowu wzdłuŜ lasu po lewej stronie drogi z Zimnej Wódki do Starego Ujazdu
- wyczyszczenia tzw. „Lisiego rowu” w Niezdrowicach
- usunięcia wierzb przy drodze polnej na „Babią Górę”
- uszkodzenia studzienki telefonicznej przy ul. Traugutta w Ujeździe
- uszkodzonego chodnika ul. Bursztynowej na osiedlu Piaski
- krawęŜnika przy posesji p. Rudner w Starym Ujeździe
- remontu przepustu przy ul. Małopolnej w Zimnej Wódce
- utwardzenia drogi między Nogowczycami a Proboszczowicami
- awarii latarni na ul. Traugutta w Ujeździe i wyregulowania czasu oświetlenia ulicznego na
Kolonii w Jaryszowie
- wniosków dotyczących dróg powiatowych – przesłano do Zarządu Powiatu Strzeleckiego
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Wniosek pisemny radnych z Ujazdu: Agaty Trusz, Tomasza Cichonia oraz Norberta
Jarosza w sprawach:
- dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych przy „Sklepie Rodzinnym” na ul
Traugutta w Ujeździe oraz
- odtworzenia przejścia dla pieszych przy Urzędzie Miejskim w Ujeździe na ul.
Sławęcickiej.
2. Wniosek pisemny Waldemara Fogel w sprawach:
- rozpatrzenia moŜliwości nawadniania boiska w Zimnej Wódce oraz
- wymiany dachu budynku przedszkola w Zimnej Wódce.
3. Wniosek radnego Józefa Duka w sprawie odtworzenia rowu przy odcinku drogi
powiatowej w Jaryszowie (ul. Ujazdowska od posesji p. Gajda w stronę
transformatora) oraz kolejne wznowienie wniosku o usunięcie zniszczonych drzew
i konarów przy drodze powiatowej z Ujazdu do Jaryszowa.
4. Wniosek radnego Dawida Rusta o zwiększenie odległości między barierkami na
przejściu z ul. Pięknej na ul. Traugutta w Ujeździe, aby umoŜliwić przejazd osobom
poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Radny Józef Duk wyraził niezadowolenie z działań Zarządu Dróg Powiatowych w Strzelcach
Opolskich, a właściwie braku tych działań. Zgłaszał wielokrotnie wnioski dotyczące stanu
dróg powiatowych zarówno na Sesji, jak i osobiście w Starostwie Strzeleckim.

Radny Sebastian Golec wracając do swojego wniosku z poprzedniej Sesji zapytał, czemu nie
wykonano krawęŜników przy posesji p. Rudner w Starym Ujeździe, co skutkuje zalewaniem
posesji wodą z pól.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wykonania krawęŜników nie było w zakresie tego zadania
inwestycyjnego, a poza tym spowodowałoby to zwęŜenie drogi.
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające
niewaŜność § 3 ust. 1 i 2 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.
Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa oraz Kierownik OPS Danuta Ogaza przedstawiły radnym
zasady realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na rok 2013.
Ogólnie dotacja celowa wynosi 158 tys. zł i została przeznaczona na:
- pomoc w formie posiłku, świadczenia pienięŜnego na zakup posiłku – 80 tys. zł
- utworzenie i doposaŜenie punktu wydawania posiłku w Jaryszowie oraz wyposaŜenie kuchni
w Ujeździe – 61 tys. zł
- dowóz posiłków – 17 tys. zł.
Posiłki będą przygotowywane w kuchni Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe i
dostarczane do 6 placówek szkolnych ( w Ujeździe, Jaryszowie i Sieroniowicach, Olszowej i
Zimnej Wódce) oraz oddziału przedszkolnego w Sieroniowicach. DoposaŜono kuchnię w
termosy i pojemniki do przewoŜenia posiłków.
Przygotowany został punkt wydawania posiłków w Jaryszowie oraz Sieroniowicach.
Koszt jednego posiłku wyniesie dla ucznia 2 zł. Uczniowie, którzy w swoich rodzinach mają
dochód mniejszy niŜ 912 zł na osobę mają prawo do darmowego posiłku.
Opracowano 2 trasy przewozu posiłków : do Jaryszowa i Sieroniowic oraz do Olszowej i
Zimnej Wódki.
Radni wyrazili aprobatę dla tego programu i sposobu jego realizacji.
W dalszej dyskusji omówiono takŜe sprawę zatrudnienia opiekunów dowozów uczniów oraz
rozpowszechnienia informacji o rozpoczęciu roku szkolnego.
Radna Maria Krupa zapytała o przyczynę wyboru innych szkół gimnazjalnych przez
absolwentów gminnych szkół podstawowych. Czy oferta gimnazjum w Ujeździe nie jest zbyt
atrakcyjna?
Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa oraz Burmistrz Ujazdu przyznali, Ŝe kilku absolwentów
wybrało np strzeleckie gimnazjum głównie z powodu znacznie większej ilości godzin języka
niemieckiego. Dla mieszkańców miejscowości leŜących blisko Strzelec waŜnym argumentem
jest takŜe krótszy dojazd do szkoły. Niektórzy z kolei wybierają szkoły o profilu sportowym.
Jednak władze szkolne starają się o polepszenie oferty ujazdowskiego gimnazjum. W tym
roku utworzono klasę z rozszerzonym językiem angielskim. Zmieniono takŜe godziny
odjazdu autobusów szkolnych, aby skrócić czas oczekiwania uczniów na rozpoczęcie zajęć.
Radny Sebastian Golec zwrócił uwagę na problem starych budynków w złym stanie
technicznym na terenie gminy. Radny zaproponował zająć się tą sprawą na jednym z
posiedzeń Komisji Rady z udziałem Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Na zakończenie Burmistrz Ujazdu zaprosił wszystkich radnych na Gminne DoŜynki, które
odbędą się w niedzielę 8 września b.r.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXII sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

