Protokół Nr XXXV/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 26 listopada 2013 roku w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1700.
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, Skarbnik Helena Strycharz, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor ZGKiM
Piotr Przygoda, 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.
Burmistrz Ujazdu złoŜył wniosek, takŜe w formie pisemnej, o wprowadzenie dodatkowego
punktu do porządku obrad: podjęcia uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie
wielostronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ujazd, gminami z terenu województwa
opolskiego i Województwem Opolskim w związku z otrzymaniem pisma w tej sprawie z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie radnych. Wniosek został przyjęty
jednogłośnie, zatem porządek obrad 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) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie
b) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
d) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ujazdu
e) wyraŜenia zgody na zawarcie wielostronnego porozumienia pomiędzy Gminą
Ujazd, gminami z terenu województwa opolskiego i Województwem Opolskim
6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej
9. Sprawy róŜne.
10. 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 30 października do dnia 26 listopada b.r.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie między sesyjnym, w
ramach której omówił ogólnie opracowane projekty uchwał i wydane zarządzenia, a takŜe

ogłoszone przetargi na sprzedaŜ nieruchomości gminnych połoŜonych w Olszowej i Starym
Ujeździe.
W omawianym okresie podpisano takŜe umowy na:
- opracowanie dokumentacji przetargowo-kosztorysowej na budowę dróg dojazdowych do
gruntów rolnych Sieroniowice – Balcarzowice,
- zimowe utrzymanie dróg w gminie Ujazd.
Burmistrz uczestniczył w tym czasie w zgromadzeniach Związku Międzygminnego „Czysty
Region”, w posiedzeniu Stowarzyszenia Krainy Św. Anny oraz konferencji dotyczącej
współpracy w ramach Euroregionów (Gmina Ujazd naleŜy do Euroregionu „Pradziad”).
Radna Maria Krupa zapytała o podsumowanie ekonomiczne działalności Związku
Międzygminnego „Czysty Region” od czasu wejścia w Ŝycie ustawy o porządku i czystości w
gminach, tzn. od 1 lipca b.r. oraz o status gminy Ujazd w Związku.
Burmistrz Tadeusz Kauch odpowiedział, Ŝe nasza gmina dobrze wypada na tle innych w
związku – wzrasta zbiórka odpadów segregowanych, a spada ilość zmieszanych – to jest
oczywiście dobra tendencja. Jeśli chodzi o rozliczenie kosztów, to wygląda na to, Ŝe cena
12,50 zł od osoby jest wystarczająca i nie będzie w najbliŜszym czasie zmieniana. Są rezerwy
finansowe wynikające z rozliczenia gminy Kędzierzyn-Koźle, bo na razie ilość wytwarzanych
tam odpadów jest niŜsza niŜ zakładana.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3, ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. Ustawa o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie nakłada na gminy obowiązek corocznego uchwalenia takiego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przed jego uchwaleniem naleŜy
przeprowadzić konsultacje społeczne. W naszej gminie konsultacje trwały od 25 października
do 5 listopada b.r. W tym czasie nie wpłynęły Ŝadne wnioski ani uwagi do Programu.
Zadaniami priorytetowymi są m.in. : pomoc społeczna, działalność opiekuńczo-medyczna
i rehabilitacyjna, propagowanie kultury mniejszości narodowych, edukacja i wychowanie,
upowszechnianie kultury fizycznej, czy ratownictwo i ochrona ludności, w tym ochrona
przeciwpoŜarowa. W projekcie budŜetu Gminy na 2014 rok przewidziana jest łączna kwota
dotacji dla organizacji pozarządowych w kwocie 350 tys. zł.
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 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXXV.193.2013 została podjęta jednogłośnie
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz- Skarbnika Gminy.
Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w wyniku otrzymania dotacji celowych Wojewody
Opolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (43.263 zł) oraz na
wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (2.678 zł).

Z kolei na zmniejszenie planu dochodów miały wpływ: przesunięcie planowanej dotacji na
zadanie „Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych” na rok następny oraz
zmniejszenie dotacji celowych Wojewody Opolskiego na świadczenia rodzinne.
Ogólna kwota zmniejszenia planu wydatków wyniosła 1.752.462 zł i składa się na nią
głównie zmniejszenie tegorocznych wydatków na zadaniach: „Przebudowa instalacji
grzewczych w obiektach oświatowych” oraz „Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych”, a takŜe zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach
budŜetu na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników referatów.
Zwiększenie planu wydatków wynosi ogółem 248.571 zł. Oprócz drobnych przesunięć
korygujących plany wydatków wprowadzono kwotę 48,5 tys. zł na dokupienie opału dla
jednostek oświatowych, 30 tys. zł na opracowanie dokumentacji na zastosowanie
odnawialnych źródeł energii na boisku w Ujeździe oraz 9,6 tys. zł na modernizację CO w PSP
Zimna Wódka.
Burmistrz Ujazdu dodał, ze na boisku w Ujeździe było wcześniej ogrzewanie elektryczne,
a teraz planujemy zastosować energię ze źródeł odnawialnych i będziemy starać się
o uzyskanie dotacji na realizację tego zadania.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki –Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię 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 XXXV.194.2013 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Projekt omówiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Po wprowadzeniu zmian do budŜetu
zmienia się takŜe wieloletnia prognoza finansowa. Dochody bieŜące zmniejszyły się o kwotę
50.259 zł, a majątkowe o 1.453.632 zł.
Plan wydatków bieŜących zmniejszył się o 51.837 zł, a wydatków majątkowych
o 1.452.054 zł. Kwota dochodów po zmianach ogółem wynosi : 19.479.746 zł, a wydatków :
22.003.672 zł. RóŜnica między dochodami a wydatkami bieŜącymi wynosi : 266.870 zł.
Planowany wynik budŜetu i przychody nie zmieniły się.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki –Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię 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 XXXV.195.2013 została podjęta jednogłośnie

- rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ujazdu
Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Marii Krupy
o przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
……………. na Burmistrza Ujazdu. Radna Maria Krupa odczytała protokół nr 34/2013 z dnia
14 listopada b.r. i przedstawiła jednomyślne stanowisko Komisji w sprawie uznania skargi za
bezzasadną.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w tej sprawie i poddał go pod głosowanie:
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXXV.196.2013 została podjęta jednogłośnie.
- wyraŜenia zgody na zawarcie wielostronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ujazd,
gminami z terenu województwa opolskiego i Województwem Opolskim
Projekt przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. W minionym tygodniu otrzymaliśmy
pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu dotyczące podpisania porozumienia
z samorządami województwa w sprawie utworzenia Opolskiej Karty Rodziny. Jest to forma
wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych. Opolska Karta Rodziny to
element programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Dzięki niej
rodziny wychowujące minimum dwójkę dzieci lub wychowujące dziecko niepełnosprawne
będą mogły korzystać z powszechnych zniŜek oraz ulg w opłatach za usługi publiczne.
Chodzi tu głównie o instytucje podległe jednostkom samorządowym (instytucje kulturalne
czy obiekty sportowe), ale teŜ o firmy prywatne. Tego typu zniŜki funkcjonują juŜ m.in. w
Kędzierzynie-Koźlu, Zawadzkiem, czy Głuchołazach.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych –Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały.
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 XXXV.197.2013 została podjęta jednogłośnie
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Odczytano wnioski:
– Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawie konieczności
przeprowadzenia remontu mostu na Kanale Gliwickim w Ujeździe – 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:
- ustawienia tablicy ogłoszeniowej w Ujeździe na osiedlu Gliwickim
- oświetlenia ulicznego ul. Wiejskiej w Ujeździe
- Internetu w Starym Ujeździe
oraz Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawach dotyczących Starego Ujazdu:

- przebudowy chodnika
- remontu murku oporowego
- likwidacji zastoiska wodnego przy wjeździe od Zimnej Wódki.
Zadania te nie zostaną zrealizowane w roku 2014 ze względu na brak środków finansowych
w budŜecie Starostwa Strzeleckiego.
Radny Waldemar Fogel złoŜył wniosek w sprawie potrzeby utworzenia dodatkowego kursu
autobusu PKS ze Strzelec do Zimnej Wódki, bowiem ostatni jest o godz. 15.00, a młodzieŜ
strzeleckich szkół kończąca lekcje w godzinach późniejszych nie ma moŜliwości powrotu do
domu.
Radna Maria Krupa nawiązała do sprawy organizacji uroczystej Sesji przedświątecznej,
poniewaŜ jej zdaniem naleŜałoby wrócić do tradycji uroczystego spotkania radnych ze
wszystkimi lokalnymi działaczami społecznymi z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Byłaby to
takŜe okazja do zaprezentowania się dzieci i młodzieŜy z szkół gminnych w świątecznych
inscenizacjach.
Przewodniczący Rady Rajmund Suhs wyraził opinię, Ŝe zostało zbyt mało czasu na
przygotowanie takiej Sesji.
Radny Sebastian Golec popierając zdanie Pani Marii Krupy dodał, Ŝe sprawa ma znacznie
szerszy wymiar - niestety współczesne społeczeństwo ma problem z integracją społeczną.
Przewodniczący dodał, Ŝe sołtysi zapraszani są na kaŜdą sesję, a następna planowana jest na
30 grudnia – sołtysi będą mile widziani.
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez
uwag.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady odczytał informację z Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich
dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych za 2012 rok przez radnych i
pracowników Gminy Ujazd.
Radny Sebastian Golec zapytał o podmiot odpowiedzialny za organizację objazdu
remontowanego mostu na Kanale Gliwickim w Sławęcicach, na co Burmistrz odpowiedział,
Ŝe odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo realizujące zadanie w uzgodnieniu zarządcą drogi,
czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Radny Sebastian Golec zadał jeszcze pytanie o moŜliwość dostarczenia energii elektrycznej
na potrzeby organizacji kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda zaproponował wypoŜyczenie na ten cel agregatu
prądotwórczego, który ma moc 30 KW.
Radna Magdalena Ogaza zapytała o ewentualną moŜliwość organizacji w naszej gminie
przyszłorocznych DoŜynek Wojewódzkich, na co Burmistrz odpowiedział, Ŝe ze względu na
inwestycję prowadzoną na boisku gmina Ujazd nie zgłosiła swojej kandydatury na
organizatora tej waŜnej imprezy. OdłoŜymy tę inicjatywę na lata następne.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXIV sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

