Protokół Nr XXXVI/2013
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 30 grudnia 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, Skarbnik Gminy Helena Strycharz,
Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda, redaktorka „Strzelca Opolskiego” Justyna Kubik oraz dwoje mieszkańców wsi
Nogowczyce.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący 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
sesyjnym.
4. Informacja o pracy Burmistrza
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów
d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2014 rok
6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020
a) odczytanie projektu uchwały
b) odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej
c) głosowanie uchwały
7. Uchwalenie budŜetu Gminy Ujazd na 2014 rok.
a) odczytanie projektu uchwały budŜetowej
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie budŜetu
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji R.M.
d) dyskusja
e) głosowanie uchwały budŜetowej.
8. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranej inwestycji zakończonej
w 2013 roku.
9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.
12. Sprawy róŜne.
13. 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 27 listopada – 30 grudnia b.r.

Informacja o pracy Burmistrza
Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch przedstawił radnym informację o pracy Urzędu w okresie
między Sesjami.
Omówił projekty uchwał przygotowane na sesję i zarządzenia wydane w minionym okresie
oraz podpisane umowy na zadania:
- remont i czyszczenie zbiornika retencyjno-chłonnego w Olszowej,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji środowiskowej dla projektu
„Poprawa jakości powietrza przez zastosowanie energii ze źródeł w obiekcie sportowym w
Ujeździe ul. Chrobrego”,
- roboty dodatkowe na zadaniu „Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza na
targowisko stałe”.
Burmistrz dodał, Ŝe chodzi o wymianę tynku na całym budynku, a nie, jak było w projekcie,
na 50% powierzchni.
Podpisano takŜe umowę z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania
„Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe”.
Dnia 13 grudnia przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na zakup energii elektrycznej w trybie licytacji elektronicznej na okres 01.01.201431.12.2015. W wyniku licytacji uzyskano cenę energii 0,22 zł za kWh (dotychczasowa cena
0,26 zł), Umowy na zakup energii podpisano z PKP Energetyka Opole.
Poza tym Burmistrz uczestniczył w zgromadzeniach Związku Międzygminnego „Czysty
Region”, w spotkaniu członków Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i posiedzeniu
Stowarzyszenia Krainy Św. Anny.
Radna Maria Krupa zapytała o zadanie czyszczenia i remontu zbiornika w Olszowej - jaki jest
powód podjęcia tego zadania i czy to będzie wydatek jednorazowy?
Burmistrz odpowiedział, Ŝe firma FM Logistic z naszej strefy gospodarczej zgłosiła potrzebę
moŜliwości przełączenia awaryjnego odpływu swoich wód do drugiego zbiornika, dlatego
Gmina podjęła się jego remontu - pracownicy ZGKiM oczyszczają go z chwastów
i wykładają włókniną.
Radny Norbert Jarosz w nawiązaniu do podpisania umowy na roboty dodatkowe na zadaniu
„Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza na targowisko stałe” wyraził opinię, Ŝe w
projekcie musiał zostać popełniony błąd, jeśli zaplanowano wymianę tylko 50 % tynku i to
właśnie projektant powinien ponieść koszty robót dodatkowych.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- wprowadzenia zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2013 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Plan dochodów zwiększył
się o kwotę 616 141 zł w wyniku otrzymania środków z PROW: 93 706 zł na przebudowę
poddasza remizy straŜackiej w Starym Ujeździe i 106 511 zł na przebudowę świetlicy w
Sieroniowicach; środków z RPOWO i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację
boiska sportowego Ujeździe (336 817 zł); rezerwy celowej subwencji oświatowej na odprawy
dla nauczycieli (65 000 zł) oraz zwiększenia o 14 107 zł dochodów ze sprzedaŜy mienia
gminnego ( w dziale 700). Zmniejszenie planu dochodów wyniosło 613 463 zł w wyniku
zmniejszenia planowanego dofinansowania zadań: instalacji pomp ciepła w placówkach
oświatowych i budowy słonecznej suszarni osadów ściekowych z powodu przesunięcia
czasowego ich realizacji. Na zmniejszenie planu dochodów wpłynęło teŜ zmniejszenie planu
sprzedaŜy mienia gminnego w dziale 010 i z tytułu wpływów z renty planistycznej. Plany
wydatków teŜ uległy korekcie – zmniejszenie (§ 3) wyniosło ogółem 30 108 zł, a zwiększenie
(§ 4) - 32 786 zł. Zmiany wydatków zostały wprowadzone na wniosek kierowników

jednostek i referatów, a w rozdziałach 9095 i 92601 dokonano korekty źródeł wydatków (ze
środków unijnych)
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących
0
Uchwała nr XXXVI.198.2013 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Habrajska Strycharz.
Zmiany w wieloletniej prognozie są konsekwencją dokonanych zmian w uchwale budŜetowej
na 2013 rok: dochody bieŜące zwiększają się o kwotę 19 600 zł, dochody majątkowe
zmniejszają się o kwotę 37 322 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach wynosi: 19 462 024 zł, dochody bieŜące
- 16 878 028 zł, planowana kwota dochodów majątkowych - 2 583 996 zł.
Plan wydatków bieŜących zmniejszył się o kwotę 12 722 zł, wydatków majątkowych
o kwotę 5 000 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem wynosi 21 985 950 zł, w tym: wydatki bieŜące
- 16 578 836 zł, wydatki majątkowe - 5 407 114 zł.
RóŜnicę między planowanymi dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi stanowi kwota299 192 zł.
Planowany wynik budŜetu i planowane przychody nie zmieniły się.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących
0
Uchwała nr XXXVI.199.2013 została podjęta jednogłośnie.
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów.
Projekt został przedstawiony przez Dyrektor GZO Małgorzatę Kulesę. Główną przyczyną
zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd jest przepis ustawy
z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676), która
wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. modyfikację procedury ogłaszania aktów
normatywnych. Tekst jednolity aktu normatywnego ogłasza się nie rzadziej niŜ raz na 12
miesięcy, jeŜeli był on nowelizowany. Jeśli chodzi o uchwały Rady Gminy tekst jednolity
naleŜy sporządzić w przypadku uchwały podlegającej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym,
która była nowelizowana w ciągu ostatniego roku. W przedłoŜonym projekcie ogłoszony
zostaje tekst jednolity uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XVII.84.2012 z dnia
29 marca 2012 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą
Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXV.133.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Tomasz Cichoń przedstawił
pozytywną opinię radnych o przedłoŜonym projekcie.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących
0
Uchwała nr XXXVI.200.2013 została podjęta jednogłośnie.
-uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2013 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Ewa Adamczyk. Gminny Program Profilaktyki na 2014 rok
określa sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2012 r. poz.1356, z 2013 r. poz. 1563) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124).
Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Ujazd prowadzona jest
zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie stanowiącym rozwinięcie
i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzaleŜnienia od alkoholu prowadzonych w latach
poprzednich.
Opracowanie programów profilaktyki uzaleŜnień poprzedzone zostało Diagnozą lokalnych
zagroŜeń społecznych gminy Ujazd opracowaną przez Centrum Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Warszawie, przeprowadzoną w listopadzie i grudniu 2013 roku.
Środki finansowe na realizację programów gwarantuje samorządom ustawa o wychowaniu
w trzeźwości. Pochodzą one z budŜetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów
alkoholowych. Opłaty te mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych
programów przeciwdziałania narkomanii.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz przedstawiła
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
0
Wstrzymujących
Uchwała nr XXXVI.201.2013 została podjęta jednogłośnie.
Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Helena Habrajska Strycharz.
Projekt uchwały obejmuje Wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2020 wraz
z prognozą kwoty długu na lata 2014-2020 oraz wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017.
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ujazd, została opracowana na lata poprzedzające rok
budŜetowy 2014 (2011 - 2013), oraz sześć lat po roku budŜetowym (2014 - 2020). Okres
przyjęty do opracowania WPF uwzględnił okres spłaty zaciągniętych poŜyczek i wykupu
wyemitowanych papierów wartościowych.
Podstawową część WPF stanowią ustalone dla kaŜdego roku budŜetowego objętego prognozą,
parametry budŜetowe wymienione w przepisie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2014 – 2020 uwzględniono przewidywane
wykonanie w 2013 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogłoszone na potrzeby
wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego uwzględniający
średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (102,5 %),
z uwzględnieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz realnych moŜliwości gminy Ujazd.
W 2014 przyjęto planowane dochody na podstawie planowanego wykonania w 2013 roku
oraz informacji przekazanej przez resort finansów o kwotach subwencji i dochodach z tytułu
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji od
wojewody o planowanych dotacjach na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.
Planowana kwota dochodów bieŜących w 2014 roku 16 526 181 zł, w 2015 roku wzrost o
1 175 819 zł. Planowany wzrost uwzględnia nowo powstające i rozbudowujące się zakłady w
Strefie Aktywności Gospodarczej. Następne lata to wzrost dochodów bieŜących w kwotach
około 200 000 zł.
Planowana kwota dochodów majątkowych w 2014 roku - 5 214 999 zł, są to środki
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pozyskane w ramach
płatności zaliczkowych na realizację zadań inwestycyjnych, zwrot za zrealizowane zadanie
w 2013 roku w ramach PROW i dochody z tytułu sprzedaŜy mienia gminnego, w 2014 roku
120 000 zł, w pozostałych latach planuje się dochody z tytułu sprzedaŜy w kwocie 100 000 zł.
Wydatki budŜetowe w 2014 roku zaplanowano w wysokości 22 896 872 zł, w tym:
wydatki bieŜące - 15 926 872 zł, wydatki majątkowe - 6 970 000 zł.
Planowane wydatki bieŜące w poszczególnych latach prognozy są mniejsze od dochodów
bieŜących.
W 2014 przyjęto w uchwale budŜetowej deficyt w wysokości 1 155 692 zł.
W latach kolejnych planuje się nadwyŜkę budŜetową, która przeznaczona będzie w całości na
spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt i poŜyczki w kwocie 1 155 692 zł.
W latach 2015 - 2020 z uwagi na planowane nadwyŜki budŜetowe nie planuje się przychodów
budŜetowych.
Planowana kwota długu na koniec 2014 roku - 3 447 692 zł jest wynikiem planowanych
i zaciągniętych juŜ zobowiązań, wskaźnik zadłuŜenia do dochodów ogółem - 15,86 %.
W latach kolejnych dług ten będzie zmniejszany o kwoty przewidzianych spłat i na koniec
2020 roku wynosi 0.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń przedstawił
pozytywną opinię Komisji Stałych Rady Miejskiej o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię RIO w Opolu o przedłoŜonym projekcie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zawartą w uchwale nr 520/2013 Składu
Orzekającego RIO w Opolu z dnia 6 grudnia 2013 r.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
15 głosów,
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXXVI.202.2013 została podjęta jednogłośnie.
Uchwalenie budŜetu Gminy Ujazd na 2014 rok
Projekt uchwały budŜetowej na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Helena HabrajskaStrycharz. Zgodnie z jej zapisami dochody budŜetu na 2014 rok ustala się w kwocie
21 741 180 zł, w tym:
- 16 526 181 zł
1. Dochody bieŜące

2. Dochody majątkowe
- 5 214 999 zł
Z kolei wydatki budŜetu na 2014 rok ustala się w łącznej kwocie 22 896 872 zł, w tym:
- na plan wydatków bieŜących - 15 926 872 zł,
z czego:
1) wydatki bieŜące jednostek budŜetowych w kwocie łącznej 9 506 344 zł,
2) dotacje na zadania bieŜące – 1 089 000 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 996 699 zł
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 190 000 zł
5) pozostałe wydatki bieŜące – 3 053 784 zł
- na plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 970 000 zł.
RóŜnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budŜetu w kwocie
1 155 692 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 432 592 zł i poŜyczką w kwocie
723 100 zł.
Ustala się przychody budŜetu w łącznej kwocie 1 447 692 zł
- kredyt w kwocie 432 592 zł
- poŜyczka w kwocie 723 100 zł
- wolne środki jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu Gminy
Ujazd wynikających z rozliczeń poŜyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 292 000 zł
Ustala się rozchody budŜetu w kwocie 292 000 zł, na spłatę zaciągniętych poŜyczek oraz limit
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek do wysokości 1 655 692 zł.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki odczytał pozytywną opinię
o projekcie budŜetu na 2014 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego odczytał
pozytywną opinię o projekcie budŜetu na rok 2014.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię
o projekcie budŜetu na przyszły rok.
Następnie radny Tomasz Cichoń odczytał pozytywną opinię o projekcie budŜetu ze
wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs odczytał pozytywną opinię RIO o przedłoŜonym
projekcie uchwały budŜetowej Gminy Ujazd na 2014 rok zawartą w uchwale nr 532/2013
Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 6 grudnia b.r.
Rajmund Suhs odczytał takŜe uchwałę nr 533/2013 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia
6 grudnia b.r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania moŜliwości sfinansowania deficytu
określonego w projekcie uchwały budŜetowej Gminy Ujazd na 2014 r.
Przewodniczący odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na wnioski złoŜone przez radnych
do projektu budŜetu.
Radny Andrzej Grabiec wyraził niezadowolenie z nieuwzględnienia jego i mieszkańców jego
wsi wniosku o budowę świetlicy wiejskiej lub zakup kontenera z takim przeznaczeniem
w Nogowczycach. Radny stwierdził, Ŝe jedynie jego miejscowość, Nogowczyce, nie ma
takiego publicznego miejsca na spotkania lokalnej społeczności, która jak wszyscy wiemy,
jest bardzo aktywna i zaangaŜowana społecznie.
Burmistrz Ujazdu odpowiedział, Ŝe świetlica wiejska w Nogowczycach była, ale budynek
został sprzedany i teraz Gmina nie planuje kolejnej budowy. Nie ma teŜ takiego zadania
w wieloletnich planach finansowych Gminy. Były sołtys, który dysponuje odpowiednią salą,
zgodził się ją udostępniać mieszkańcom za opłatą, która pokryje jego koszty związane

z utrzymaniem lokalu. Z kolei Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów tego wynajmu
poprzez zarząd Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe. NaleŜy
tylko sporządzić grafik planowanych spotkań i zebrań. Mieszkańcy Nogowczyc, którzy
przysłuchiwali się obradom Rady popierając radnego Andrzeja Grabca wyrazili zdanie, Ŝe
świetlica jest bardzo potrzebna mieszkańcom Nogowczyc, np. w okresie ferii zamierzają robić
zajęcia dla młodzieŜy codziennie i wtedy koszt wynajmu sali mógłby stanowić dość znaczącą
kwotę. Ponownie wysunęli postulat zakupu kontenera socjalnego, który z powodzeniem słuŜy
mieszkańcom np. miejscowości Walce. Koszt zakupu takiego kontenera to ok. 100 tys. zł,
znacznie mniej niŜ wynosiły koszty remontu np. świetlicy w Sieroniowicach.
Radny Andrzej Grabiec przedstawił takŜe inną moŜliwość – odkupienia od mieszkańca
Nogowczyc budynku sąsiadującego z terenem sportowo-rekreacyjnym w Nogowczycach.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, Ŝe przy gotowym projekcie budŜetu nie ma moŜliwości
wprowadzenia dodatkowych zadań, bo nie będzie na to środków, naleŜałoby w tej sytuacji
wskazać w budŜecie pozycje, które nie zostaną zrealizowane, a w to miejsce wprowadzić
budowę świetlicy czy zakup kontenera. Zmiana taka wymagałaby poparcia większości
radnych. Rozwinęła się dyskusja radnych, jednak większość optowała za rozwiązaniem
proponowanym przez Burmistrza – skoro jest odpowiedni obiekt na terenie wsi, a Gmina
zobowiązała się do pokrycia kosztów wynajmu sali to naleŜy skorzystać z tej propozycji
i spróbować, jak to będzie funkcjonowało. Poza tym sąsiednie wioski mogą udostępnić swoje
świetlice (Sieroniowice, Balcarzowice).
Burmistrz jeszcze raz zaznaczył, Ŝe nie widzi potrzeby w tej sytuacji stawiania kolejnego
budynku. Te świetlice, które były ostatnio remontowane mieszczą się w budynkach
gminnych, które Gmina i tak musi utrzymać i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Zatem
wykorzystując dofinansowanie ze środków unijnych odremontowano i odnowiono te budynki
doposaŜając je i zagospodarowując przyległe tereny. Mieszkańcy Nogowczyc mają piękny
teren rekreacyjny z duŜą wiatą i zdaniem Burmistrza nie powinni czuć się pokrzywdzeni.
Radni Maria Krupa i Sebastian Golec wyraŜając podziw dla zaangaŜowania społecznego
i wyjątkowej aktywności mieszkańców Nogowczyc zwracają się jednak do nich o cierpliwość
i wykorzystanie aktualnych moŜliwości lokalowych.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod
głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za oddano
14 głosów,
Przeciw
0
Wstrzymujących się 1 głos
Uchwała nr XXXVI.203.2013 została podjęta większością głosów.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranej inwestycji zakończonej w
2013 roku.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa. zapoznała radnych z protokołem
pokontrolnym Komisji Rewizyjnej nr 14/2013 z dnia 9 grudnia b.r.
Uwag nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miejską w Ujeździe.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Radny Tomasz Cichoń, przewodniczący posiedzenia wspólnego Komisji Stałych przedstawił
pozytywną opinię Komisji dotyczącą wniosku o zatwierdzenia taryf cen za wodę
i odprowadzenie ścieków na przyszły rok.

Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatniej Sesji
dotyczące:
- remontu mostu na Kanale Gliwickim
- rozkładu jazdy PKS na trasie Strzelce Op.- Zimna Wódka
Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej
Po zapoznaniu się z protokołem z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe radni
jednomyślnie zagłosowali za jego przyjęciem.
Sprawy róŜne.
W sprawach róŜnych przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Rady Miasta Mysłowice
w sprawie wyraŜenia poparcia dla działań Burmistrza Zdzieszowic. Głównym postulatem jest
uniemoŜliwienie wypływu wypracowanych w danym regionie środków do budŜetu
centralnego.
Burmistrz Ujazdu zwrócił się do radnych o wstrzemięźliwość w reakcji na ten apel i spokojną
obserwację reakcji przedstawicieli innych samorządów śląskich.
Radny Sebastian Golec zaproponował, Ŝeby dokładnie przyjrzeć się temu problemowi
i zanalizować tym zakresie moŜliwości działań samorządu terytorialnego.
Burmistrz podziękował radnym za uchwalenie BudŜetu Gminy na 2014 rok. Większość
wniosków radnych zostało w nim uwzględnionych. Gmina liczy w następnych latach na
moŜliwość skorzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i realizowania w dalszym
ciągu inicjatyw ku poprawie jakości Ŝycia mieszkańców gminy.
Radni zgłosili wnioski:
1. Wniosek radnego Sebastiana Golec w sprawie konieczności zweryfikowania ilości
i rodzaju pojemników na odpady zgodnie ze złoŜonymi deklaracjami w „Czystym
Regionie” na posesjach mieszkańców Starego Ujazdu;
2. Wniosek radnego Romana Kalisza w sprawie usunięcia nowo postawionego znaku
na Rynku w Ujeździe - zakazu ruchu pojazdów powyŜej 15 t na drodze powiatowej
w stronę Jaryszowa, poniewaŜ znak ten uniemoŜliwia lub utrudnia transport cięŜarowy
na potrzeby mieszkańców gminy (rolników);
Radny Roman Kalisz zgłosił pozrywanie siatek przeciwśnieŜnych w Grzeboszowicach, na co
Burmistrz odpowiedział, Ŝe zaraz na początku stycznia będą naprawione.
Radny Sebastian Golec zaprosił wszystkich obecnych do aktywnego uczestnictwa w 22 Finale
WOŚP w Ujeździe dnia 12 stycznia 2014 roku.
Za zakończenie Sesji Burmistrz Tadeusz Kauch i Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund
Suhs złoŜyli wszystkim serdeczne Ŝyczenia z okazji zbliŜającego się Nowego Roku.
Zakończenie posiedzenia
Wyczerpawszy porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe przewodniczący obrad
zamknął posiedzenie.
Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

