Protokół Nr XXXIV/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 października 2013 roku w Sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1730.
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, Sekretarz Gminy Roman
Więcek, Helena Strycharz, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Kierownik OPS Danuta Ogaza,
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Krzysztof Panek, a
takŜe dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna Kubik.
Przewodniczący obrad powitał przybyłych gości oraz radnych. Na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 15 radnych w sesji brało 14, co stanowiło
wymagane 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) zmian w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
b) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego
c) wyraŜenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierŜawę nieruchomości
własności Gminy Ujazd
d) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
e) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
f) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
h) skargi na Burmistrza Ujazdu
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
7. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej
wykorzystania dotacji z budŜetu Gminy Ujazd na działalność LZS
8. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych
za 2012 rok przez:
- Radnych,
- Pracowników samorządowych
9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej
12. Sprawy róŜne.
13. 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 września do dnia 29 października b.r.

Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie między sesyjnym.
Omówił ogólnie opracowane projekty uchwał i wydane zarządzenia.
W dniu 18.10.2013 r. dokonano odbioru zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej
w Jaryszowie”.
W omawianym okresie podpisano takŜe umowy na:
- nadzór autorski zadania „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową
infrastruktury towarzyszącej”
- wykonanie diagnozy lokalnych zagroŜeń społecznych
- przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup i dystrybucję energii elektrycznej.
Ponadto w październiku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przeprowadził
kontrole dwóch zadań finansowanych z PROW-u:
- przebudowa poddasza budynku remizy straŜackiej łącznie 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 sportoworekreacyjnego w Sieroniowicach.
Realizacja zadań nie wzbudziła zastrzeŜeń kontrolujących.
W placówkach oświatowych gminy Ujazd wprowadzono doŜywianie uczniów. Akcją objęto
290 uczniów. Składka dla ucznia wynosi obecnie 2 zł, a od listopada wzrośnie do 2,50 zł za
jeden posiłek obiadowy.
Radny Norbert Jarosz zapytał jakie obiekty obejmie przetarg na dostawę energii, na co
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wszystkie budynki uŜyteczności publicznej – m.in. szkoły,
budynki ZGKiM, MGODK, oczyszczalni, itd.
Radni wyrazili aprobatę dla organizacji doŜywiania uczniów.
Burmistrz Ujazdu omówił takŜe cel spotkania w Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu –
przekazanie Gminie Ujazd działki pod lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. RozwaŜa się takŜe przejęcie od Agencji w przyszłym roku gruntów
obejmujących teren ruin zamku i ich otoczenia w Ujeździe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs przechodząc do następnego punktu obrad
zwrócił się do radnych z propozycją nie omawiania ponownego poszczególnych projektów
uchwał, poniewaŜ były one szczegółowo opracowywane na posiedzeniach odpowiednich
merytorycznie Komisji, a ponadto na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 28
października b.r.
Radni poparli stanowisko przewodniczącego, dopuszczając oczywiście zadawanie pytań, czy
zgłaszanie uwag przed głosowaniem projektów uchwał.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Następnie przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń
odczytał pozytywną opinię członków Komisji na temat projektu.
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 XXXIV.185.2013 została podjęta jednogłośnie
- powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk oraz
przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń odczytali
pozytywne opinie Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag ani pytań 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 XXXIV.186.2013 została podjęta jednogłośnie
- wyraŜenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierŜawę nieruchomości własności
Gminy Ujazd
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk oraz
przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń odczytali
pozytywne opinie Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag ani pytań 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 XXXIV.187.2013 została podjęta jednogłośnie.
- określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk oraz
przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Norbert
Jarosz, a następnie przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń
odczytali pozytywne opinie Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag ani pytań 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
się
0
Wstrzymujących
Uchwała nr XXXIV.188.2013 została podjęta jednogłośnie.

- obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk, oraz
przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Norbert
Jarosz odczytali pozytywne opinię swoich Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Następnie przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń
odczytał pozytywną opinię członków Komisji na temat projektu.
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 XXXIV.189.2013 została podjęta jednogłośnie
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk oraz
przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń odczytali
pozytywne opinie Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag ani pytań 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
0
Wstrzymujących się
Uchwała nr XXXIV.190.2013 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Wiceprzewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Józef Duk oraz
przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń odczytali
pozytywne opinie Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag ani pytań 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 XXXIV.191.2013 została podjęta jednogłośnie.
- skargi na Burmistrza Ujazdu
Przewodniczący obrad odczytał radnym pismo mieszkanki gminy Ujazd, pani ……………….
dotyczącego skargi na ujawnienie w decyzji administracyjnej Burmistrza Ujazdu jej danych
osobowych. Burmistrz Ujazdu zawnioskował o rozpatrzenie skargi przez Komisję Rewizyjną.
Zgodnie z § 67 i § 69 Statutu Gminy Ujazd Przewodniczący Rady przedstawił radnym

uchwałę w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Ujazdu,
a następnie poddał ją głosowaniu.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXXIV.192.2013 została podjęta jednogłośnie.
Zgodnie z postanowieniami uchwały Komisja Rewizyjna na najbliŜszym posiedzeniu
rozpatrzy zawartą w piśmie skargę, a następnie przedstawi swój protokół na kolejnej sesji
Rady.
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
Informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Dyrektor Gminnego Zarządu
Oświaty Małgorzata Kulesa. Opracowana została na podstawie bazy danych SIO na dzień
30.IX.2013 oraz sprawozdań z działalności poszczególnych palcówek oświatowych.
Radni otrzymali papierową wersję informacji, która zawierała m.in.:
- liczbę i prognozę liczby uczniów i wychowanków przedszkoli w latach 2002-2019
- sieć szkół i przedszkoli
- liczbę oddziałów w szkołach i przedszkolach
- strukturę zatrudnienia kadry pedagogicznej
- dane dotyczące nauki języków obcych
- wyniki porównawcze sprawdzianów końcowych
- omówienie danych dot. frekwencji i promowania uczniów do następnej klasy
- udział uczniów w konkursach i zawodach
- rozliczenie finansowe roku 2012 oraz plan 2013
Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej
wykorzystania dotacji z budŜetu Gminy Ujazd na działalność LZS
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa odczytała protokół pokontrolny nr 13/2013
z dnia 22 października b.r. z kontroli finansowej wykorzystania dotacji z Gminy na
działalność LZS w gminie Ujazd.
Protokół został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską w Ujeździe.
Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych za
2012 rok przez:
Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych za
2012 rok oraz wyniki analizy Burmistrza Ujazdu oświadczeń majątkowych za 2012 rok
złoŜonych przez pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złoŜenia.
Następnie przewodniczący obrad odczytał pismo Wojewody Opolskiego o wynikach analizy
oświadczeń majątkowych Burmistrza Ujazdu i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pismo
z Urzędu Skarbowego z Kędzierzyna Koźla o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
pracowników samorządowych.

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Odczytano wnioski:
– Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – odczytał wiceprzewodniczący Józef Duk
– Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – odczytała przewodnicząca Agata Trusz

Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na
ostatniej Sesji dotyczące:
- oświetlenia ulicznego na ul. Traugutta w Ujeździe
- wniosków dotyczących dróg powiatowych – przesłano do Zarządu Powiatu Strzeleckiego
Radny Tomasz Cichoń złoŜył pisemny wniosek w sprawie:
- odtworzenia tablicy ogłoszeniowej na osiedlu Gliwickim w Ujeździe
- ustawienia kosza na pl. Lompy w Ujeździe
- naprawy trzech lamp ulicznych przy ul. Wiejskiej w Ujeździe (między posesjami państwa
GiŜa i Stawiarskich)
Radna Maria Krupa wyraziła zadowolenie w imieniu mieszkańców Jaryszowa z
wyremontowanej drogi ul. Polnej w Jaryszowie, a następnie zwróciła się do radnych o powrót
do tradycji wręczania przez Radę Miejską tytułów: ZasłuŜony dla Gminy oraz Honorowy
Obywatel Gminy i rozwaŜenie przyznania tytułu zasłuŜony dla Gminy Ujazd – Franciszkowi
Cygon, który od wielu lat wspiera społeczność swojej rodzinnej miejscowości – Jaryszowa,
zwłaszcza w zakresie sportowej aktywności.
Przewodniczący Rajmund Suhs przypomniał, Ŝe zgodnie z uchwalonym regulaminem
nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Ujazd i ZasłuŜony dla Gminy Ujazd najpierw
musi wpłynąć do Rady wniosek w tej sprawie, a następnie specjalnie powołana Komisja
zweryfikuje go i przedłoŜy Radzie do uchwalenia.
Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Sprawy róŜne.
Radny Waldemar Fogel zwrócił się z prośbą o dosypanie kamienia na zakręcie przed
boiskiem w Zimnej Wódce. W odpowiedzi Burmistrz Ujazdu wyjaśnił, Ŝe działka ta nie jest
własnością gminy.
Radna Maria Krupa zwróciła uwagę na tablice ustawione na parkingu przed Urzędem
Miejskim w Ujeździe i zaproponowała, aby je zagospodarować informacjami na temat
miejscowości w naszej gminie. Burmistrz wyjaśnił, Ŝe tablice są częścią inwestycji
Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Radny Sebastian Golec przedstawił dwa zapytania:
- o rodzaj infrastruktury telekomunikacyjnej udostępniającej Internet w Starym Ujeździe
- o moŜliwości Gminy w zakresie przeciwdziałania spalaniu niedozwolonych materiałów
(śmieci) w kotłowniach przydomowych.
Radny wrócił jeszcze do sprawy dowozu dzieci do szkół. ZauwaŜył, Ŝe małe dzieci pozostają
długo w szkole i muszą czekać z powrotem do domu na starszych kolegów. Zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami miała być moŜliwość szybszego powrotu młodszych dzieci po
zajęciach szkolnych.
Burmistrz zabierając głos wyraził opinię, Ŝe dzieci są pod dobrą opieką i to rozwiązanie jest
na dzień dzisiejszy optymalne. Sprawa dowozu dzieci jest juŜ rozstrzygnięta i w tym roku
szkolnym nie przewiduje się znaczących zmian.
Radny Waldemar Fogel zwrócił się do redaktor Strzelca Opolskiego o wyjaśnienie na łamach
prasy nowego sposobu ustalania podatku rolnego, gdyŜ w tym roku zmieniły się te zasady.
Obecnie ustala się na podstawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających rok podatkowy 2014, a poprzednio ustalało się na podstawie średniej za
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zmiana ma na celu wyrównanie
i uśrednienie tej ceny, aby uniknąć gwałtownych zmian podatku.

Kierownik Referatu Krzysztof Panek na wniosek radnych z poprzedniej sesji przygotował
dane dotyczące ilości złoŜonych deklaracji na wywóz odpadów komunalnych przez
mieszkańców naszej gminy w Związku Międzygminnym Czysty Region.
Ogółem liczba mieszkańców gminy wynosi – 6.323 osoby (stan na 2 X 2013 r.)
Liczba złoŜonych deklaracji – 1.538 szt.
Liczba objętych nimi osób – 4.840, co stanowi 76 % całej liczby mieszkańców.
Obecnie deklaracje są weryfikowane, choć wiadomo, Ŝe liczba osób wg deklaracji będzie
mniejsza od liczby mieszkańców ze względu na migracje ludności – do pracy za granicą, oraz
studentów do ośrodków akademickich.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs odczytał uchwałę nr 19/45/2013 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w sprawie orzeczenia niewaŜności uchwały Rady Miejskiej w
Ujeździe nr XXXIII.180.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Odczytał takŜe pismo Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w sprawie nie
podwyŜszania podatku od środków transportowych oraz Caritasu Diecezji Opolskiej w
sprawie rozpatrzenia zwiększenia kwoty dotacji na rok 2014.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXIV sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

