Protokół nr 37/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 30 stycznia 2014 roku w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1800.
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, Kierownicy Referatów Urzędu: Monika Jastrzembska i Krzysztof Panek, a takŜe
Radny Powiatu Strzeleckiego Franciszek Łupak. Na podstawie listy obecności
przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 15 radnych w sesji brało
udział 14, co stanowiło 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) współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie
doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych Gminy Ujazd,
b) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie doŜywiania
„Pomoc gminy w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020,
c) podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie doŜywiania w formie świadczenia pienięŜnego na
zakup posiłku lub Ŝywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania” na lata 2014-2020,
d) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki
celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych
gminy,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice,
f) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd,
g) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok,
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok,
i) przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych w 2013 roku,
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na
2014 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2013 oraz planów pracy Rady
Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na 2014 rok.
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej
10. Sprawy róŜne
11. 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 31 grudnia 2013 r. do dnia 30 stycznia 2014 r.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
Omówił opracowane w tym czasie projekty uchwał i wydane zarządzenia.
Dwukrotnie w tym czasie Burmistrz Ujazdu uczestniczył w posiedzeniu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” , a dnia 24 stycznia w posiedzeniu Stowarzyszenia Krainy
Św. Anny, gdzie zatwierdzono listę rankingową projektów dofinansowanych z programów
unijnych, na której znalazł się takŜe projekt z naszej gminy - montaŜ pomp ciepła wraz
z budową boiska do piłki plaŜowej w Ujeździe.
Na pytanie radnych o perspektywę pozyskania duŜego koreańskiego inwestora na teren naszej
strefy gospodarczej, Burmistrz odparł, Ŝe szanse wynoszą 50 %, bowiem o tego samego
inwestora stara się Republika Czeska. Poprosił radnych o jeszcze trochę cierpliwości,
poniewaŜ sytuacja powinna się wyjaśnić w przeciągu kilku tygodni.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie
doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
Gminy Ujazd
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Małgorzata Kulesa. Ta
uchwała podejmowana jest przez Radę Miejską co roku w styczniu, aby zapewnić
nauczycielom z gminy Ujazd dostęp do doradztwa metodycznego. Jest to zgodne z art. 70 a
ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, wg którego jednostka samorządu
terytorialnego jako organ prowadzący szkoły zobligowana jest do corocznego wyodrębniania
środków na doradztwo dla nauczycieli.
Ze względu na szczupłość środków na ten cel Gmina nie jest w stanie zatrudnić we własnym
zakresie doradców metodycznych, zatem wyraŜa wolę współpracy z fachową instytucją, która
jest w stanie zrealizować to zadanie za niezbyt wysoką kwotę. W tym teŜ celu nawiązuje
współpracę z Urzędem Wojewódzkim, który będzie pośrednikiem w realizacji powyŜszego
zadania przez doradców metodycznych zatrudnionych w Regionalnym Centrum Rozwoju
Edukacji w Opolu.
Dyrektor GZO dodała, Ŝe to rozwiązanie jest juŜ sprawdzone w naszej gminie i funkcjonuje
prawidłowo, dlatego kontynuujemy tę współpracę, przeznaczając w tym roku na to zadanie
10.000 zł w budŜecie Gminy.
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu realizuje od tego roku na Opolszczyźnie
projekt systemowy – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic, w jakości usług edukacyjnych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nosi nazwę „Fascynujący świat nauki i
technologii”. Zakłada on współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in.
instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyŜsze, gospodarstwa edukacyjne.
W zaleŜności od potrzeb szkoły zajęcia będą przewidywały realizację modułu matematycznoprzyrodniczego lub humanistycznego. Projekt obejmuje diagnozę uczniów, zajęcia
pozalekcyjne i wyjazdy edukacyjne. W naszej gminie projekt obejmie uczniów szkół
podstawowych.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Następnie 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 XXXVII.204.2014 została podjęta jednogłośnie.
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie doŜywiania „Pomoc
gminy w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020
Projekt omówiła Kierownik OPS Danuta Ogaza. Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni
program wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania ”Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedoŜywienia dzieci i
młodzieŜy. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych
przypadkach będą udzielały pomocy, gdy dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku, a dyrektor
szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia
pomocy w formie posiłku.
Liczba dzieci przedszkolnych i uczniów, którym moŜe zostać udzielona pomoc w w/w
sposób, nie moŜe przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów doŜywianych w szkołach i
przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym (w naszej gminie
liczba uczniów objętych tym programem wyniesie zatem 10 osób).
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez potrzeby przeprowadzania wywiadu
środowiskowego i bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek, jest przyjęcie
przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy
społecznej, który takie rozwiązanie na terenie gminy będzie przewidywał.
Ustawa o pomocy społecznej daje moŜliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych
o zasięgu gminnym.
Wydatki na pomoc w formie posiłku dla w/w grupy dzieci i uczniów będą w 60%
dofinansowane z budŜetu państwa.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Następnie 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 XXXVII.205.2014 została podjęta jednogłośnie.
- podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie doŜywiania w formie świadczenia pienięŜnego na zakup posiłku lub
Ŝywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w
zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na lata 2014-2020.
Ten projekt takŜe został omówiony przez Danutę Ogaza, Kierownik OPS w Ujeździe.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeŜeli dochód
osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art.8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy

społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. wynosi: 542 zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie. Ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. wieloletni program wspierania finansowego gmin
w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania na lata 2014-2020”
przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie doŜywiania osobom spełniającym kryterium
dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy
społecznej, jednak w tym celu naleŜy podjąć stosowną uchwałę podwyŜszającą kryterium
dochodowe.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Następnie 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 XXXVII.206.2014 została podjęta jednogłośnie.
- określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki
celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.
Kolejny projekt przedstawiła Danuta Ogaza – Kierownik OPS.
Zgodnie z art. 96 ust.2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na pomoc rzeczową podlegają
zwrotowi, jeŜeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego.
Zgodnie z art. 96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa w drodze uchwały
zasady zwrotu w/w wydatków. Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji
uchwały Rady Ministrów dotyczącej programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania na
lata 2014-2020”, warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie
pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych
dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o
pomocy społecznej, do wysokości 150% kryterium, jest przyjęcie przez gminę na podstawie
art.96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej stosownej uchwały odstępującej od Ŝądania zwrotu
wydatków na w/w świadczenia w przypadku przekroczenia dochodu do 150% kryterium
ustawowego. W przypadku podjęcia niniejszej uchwały wydatki na pomoc w formie
rzeczowej będą w 60% dofinansowane z budŜetu państwa.
Kierownik OPS dodała, Ŝe w latach 2006-2013 obowiązywało takŜe kryterium dochodowe
w wys. 150% kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia
29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania, który to program był realizowany w latach 2006-2013. Ponadto w gminie Ujazd,
na podstawie podjętej uchwały, kryterium to zostało zwiększone do 200%.
Celem kontynuacji doŜywiania dzieci i uczniów z rodzin, w których dochód na osobę wynosi
do 200% kryterium ustawowego, w uchwale odstępuje się od zwrotu wydatków równieŜ
w tym przypadku. Wydatki wtedy będą pokrywane z środków własnych gminy.
Danuta Ogaza dodała, Ŝe przepisy wykonawcze dotyczące wdraŜania w gminach tego
programu nie zostały dostatecznie doprecyzowane, ma jednak nadzieję, Ŝe uchwały zostaną
zaakceptowane przez Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Radna Maria Krupa zadała pytanie, czy nie moŜna się wstrzymać z podjęciem tych uchwał,
skoro nie mamy pewności, Ŝe będą prawidłowe, na co Kierownik OPS odparła, Ŝe zgodnie
z obowiązującym prawem, Rady gmin muszą określić te zasady swoimi uchwałami.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
1
Uchwała nr XXXVII.207.2014 została podjęta większością głosów
.
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.
Projekt został przedstawiony ogólnie przez Burmistrza Ujazdu. Szczegółowo był omawiany
na posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki. Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. wystąpiła o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie zmiany parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, nie wnioskując o zmianę przeznaczenia terenów.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Uwag nie zgłoszono.
Następnie 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 XXXVII.208.2014 została podjęta jednogłośnie.
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
Projekt przedstawił i omówił Kierownik Referatu Krzysztof Panek. Umowa z odbiorcą
odpadów – firmą REMONDIS obowiązuje do końca czerwca b.r. Związek Międzygminny
„Czysty Region” chce ogłosić przetarg na kolejny okres, jednak najpierw wszystkie zrzeszone
gminy powinny podjąć uchwałę wprowadzającą nowe zapisy w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku. Główną przesłanką zmian jest wprowadzenie od następnego sezonu
grzewczego wydzielonego odpadu – popiołu, który będzie w okresie od XI do IV oddawany
w pojemnikach brązowych, w których w sezonie letnim składuje się odpady
biodegradowalne. Dodatkowo termin: odpady biodegradowalne zmieniono w regulaminie na odpady zielone. Mieszkańcy, którzy nie posiadają brązowego pojemnika, bo mają na swojej
posesji kompostownik, będą aktualizować deklarację, aby otrzymać ten pojemnik na
składowanie popiołu. Omawiany regulamin będzie obowiązywać od 1 VII 2014 r.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Następnie 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 XXXVII.209.2014 została podjęta jednogłośnie.
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok
Projekt został przedstawiony przez Skarbnik Helenę Strycharz.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 116 428 zł, w tym:
- 297 139 zł, płatność zaliczkowa na realizację zadania: Przebudowa instalacji grzewczych w
obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd,
- 129 789 zł, część szacunkowej kwoty dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- 2 500 zł, środki na edukację ekonomiczną, umowa współpracy z fundacją „ Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund”,
- 1 000 zł dotacja celowa Wojewody na realizację zadań zleconych gminie w zakresie
wypłaty dodatków energetycznych,
- 686 000 zł, kwota dotacji na 2014 rok, umowa o dofinansowanie zadania ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację boiska sportowego w Ujeździe.
W wyniku korekt wydatków zmniejszono plan wydatków o kwotę 151 789 zł.
Z kolei na zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 268 217 zł wpłynęły:
- dokapitalizowanie Inkubatora Przedsiębiorczości - 109 000 zł
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w SAG – 30 000 zł
- zwiększenie planu wydatków na przebudowie instalacji grzewczych w gminie na obiektach
oświatowych – 300 000 zł
- korekta wydatków finansowanych z dotacji, dodatkowe środki na urządzenie placu zabaw
przy Publicznym Przedszkolu w Ujeździe – 179 789 zł
- realizacja programu, którego celem jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów
gimnazjum – 2 500 zł
- dodatkowe środki na dowóz posiłków do szkół- 30 000 zł
- dodatkowe środki na urządzenie placu zabaw przy Zespole Gimnazjalno – Szkolnym w
Ujeździe – 50 000 zł
- wydatki na świadczenia z pomocy społecznej - 56 928 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 30 000 zł
- zwiększenie planu wydatków na przebudowie zabytkowego spichlerza – 480 000 zł.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Radna Maria Krupa zapytała o zbyt wysokie jej zdaniem środki na urządzenie placów zabaw,
na co Burmistrz odpowiedział, Ŝe urządzenia muszą być trwałe i stabilne, metalowe, nie
drewniane, z odpowiednimi z atestami, a cały teren placu zabaw uporządkowany, a to jednak
generuje spore koszty.
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 XXXVII.210.2014 została podjęta jednogłośnie.

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 r.
Skarbnik Gminy Helena Strycharz przedstawiła kolejny projekt uchwały.
Po zmianach budŜetu wartości wykazane w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa
dotyczące roku 2014 zmieniają się:
- dochody bieŜące zwiększają się o kwotę 143 177 zł, dochody majątkowe zwiększają się
o kwotę 983 139 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 22 867 496 zł,
dochody bieŜące - 16 669 358 zł, a planowana kwota dochodów majątkowych - 6 198 138 zł.
Plan wydatków bieŜących zwiększył się o kwotę 137 316 zł, wydatków majątkowych
o kwotę 989 000 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 24 023 188 zł, w tym: wydatki bieŜące - 16 064 188zł,
wydatki majątkowe - 7 959 000 zł.
RóŜnica między planowanymi dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi - 605 170 zł.
Planowany wynik budŜetu i planowane przychody nie zmieniły się.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
Uwag nie zgłoszono.
Następnie 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 XXXVII.211.2014 została podjęta jednogłośnie.
-przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2013 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs przedstawił projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionych sprawozdań.
Następnie przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
0
Wstrzymujących się
Uchwała nr XXXVII.212.2014 została podjęta jednogłośnie
-zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2014 rok
Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do projektu uchwały odczytała
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa.
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 głosy
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XXXVII.213.2014 została podjęta jednogłośnie

- Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2013 roku oraz planów pracy
Rady Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na 2014rok
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs przedstawił radnym informację o pracy Rady
w roku ubiegłym, a następnie plan pracy Rady Miejskiej na rok 2014 oraz poszczególnych
Komisji Stałych: Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki, Komisji Kultury, Oświaty
i Spraw Społecznych, oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
Do przedstawionych planów pracy Rady i Komisji Stałych nie zgłoszono Ŝadnych uwag ani
wniosków.
Zostały one zaakceptowane jednogłośnie przez głosowanie.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Odczytano wniosek Komisji:
- BudŜetu, Finansów i Gospodarki w sprawie zwrócenia się do Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich o udzielenie informacji na temat kosztów utrzymania Wydziału Dróg
Powiatowych i nakładów na utrzymanie dróg w powiecie.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedź Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie
remontu mostu na Kanale Gliwickim,
oraz odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na ostatnich Sesjach dotyczące:
- usunięcia znaku drogowego – zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 15 t na drodze
powiatowej Ujazd Jaryszów,
- konieczności zweryfikowania ilości pojemników na odpady w Starym Ujeździe.
Radni z Balcarzowic : Rajmund Suhs i Roman Kalisz złoŜyli pisemne wnioski:
- o utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych za boiskiem sportowym
w Balcarzowicach
- o pomalowanie świetlicy wiejskiej w Balcarzowicach.
Dodatkowo złoŜyli dwa pisma sołectwa Balcarzowic z wnioskami w tych sprawach.
Radny Sebastian Golec w związku z wnioskiem o pomalowanie świetlicy zaproponował, aby
zakupić farbę i sprzęt do malowania i przekazać społeczności lokalnej, aby mieszkańcy sami
odmalowali swoją świetlicę. Dzięki temu nie tylko Gmina zaoszczędzi środki, ale takŜe wieś
się bardziej zintegruje poprzez wspólną pracę.
Radny Rajmund Suhs przyznał, Ŝe idea jest słuszna, a wniosek zasadny, jednak taka
inicjatywa musiałaby dotyczyć wszystkich miejscowości.
Radna Maria Krupa zwróciła się do Burmistrza Ujazdu o uwzględnienie w projekcie
poszerzenia drogi na Kolonię Jaroszowską odprowadzenia wód z całego przysiółka, gdyŜ
obecnie przepusty są za małe i nie są w stanie odebrać całej wody, natomiast ruch drogowy na
Kolonii jest coraz większy.
Burmistrz odparł, Ŝe dokumentacja obejmie całą Kolonię, na której jest 17 posesji.
Oczywiście będzie uwzględniała odprowadzenie wody z drogi, jednak woda nie moŜe
wypływać z prywatnych posesji na drogę, bo kaŜdy właściciel działki powinien zadbać
o odprowadzenie wód ze swojego terenu.
Burmistrz dodał, Ŝe jeśli któryś z radnych chciałby zobaczyć postępy robót na prowadzonych
przez Gminę inwestycjach niech zwróci się do pracowników Urzędu, aby wspólnie obejrzeć
teren budowy, po uprzednim zawiadomieniu kierownika budowy i wykonawców. Zwrócił się
z prośbą o nie wchodzenie na teren inwestycji samemu, aby zachować bezpieczeństwo i
postępować zgodnie z przepisami.

Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez
uwag.
Sprawy róŜne.
Radny Powiatu Strzeleckiego Franciszek Łupak, który był gościem na sesji zabrał głos
i przedstawił plany inwestycyjne Powiatu Strzeleckiego na bieŜący rok.
W ramach tego budŜetu w gminie Ujazd planuje się inwestycję przebudowy drogi powiatowej
1455 O wraz z chodnikiem w Olszowej od drogi wojewódzkiej do ul. Szkolnej. Zaplanowano
w budŜecie kwotę 927 tys. zł. Gmina Ujazd zobowiązała się do przekazania 150 tys. zł na
budowę chodnika w ramach tego zadania.
Drugie zadanie zaplanowane w budŜecie powiatu do realizacji w gminie Ujazd to przebudowa
konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice – Nogowczyce. Kwota
przeznaczona na to zadanie wynosi 180 tys. zł.
Na zadania w innych gminach zaplanowano średnio ok. 100 – 200 tys. zł.
W Strzelcach realizowane będą 4 zadania na łączną kwotę 1.080 tys. zł.
Ogółem wydatki majątkowe na inwestycje drogowe zaplanowane są na poziomie
7.618 tys. zł.
Natomiast w zeszłym roku budŜet był mniejszy, ale mimo to zrealizowano kilka zadań na
terenie gminy Ujazd: m.in. zarurowanie rowu w Jaryszowie na ul Polnej (25 tys. zł),
częściową naprawę nawierzchni drogi z Sieroniowic do Nogowczyc, naprawę przepustu
w Sieroniowicach, naprawę nawierzchni drogi w Ujeździe od Rynku do kościoła.
Radny zapewniał, Ŝe środki budŜetu są równomiernie rozdzielane.
Powiat, tak jak inne jednostki samorządu terytorialnego liczy na pozyskanie środków
zewnętrznych, nie tylko unijnych, ale takŜe z innych gmin i np. z Lasów Państwowych,
z którymi moŜna by wspólnie realizować zadania drogowe.
Radni wyrazili jednak niezadowolenie z planów i realizacji inwestycji w Powiecie. Radny
Sebastian Golec swoje 3 wnioski: remont chodnika, murku oporowego i likwidację zastoiska
wodnego zgłaszał juŜ wielokrotnie od prawie 8 lat.
Radna Maria Krupa dodała, Ŝe wniosek o usunięcie zniszczonych drzew wzdłuŜ drogi
z Ujazdu do Jaryszowa, który był składany wielokrotnie, miał być zrealizowany juŜ dawno,
a niestety ciągle suche konary zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowników drogi.
Radny Franciszek Łupak w odpowiedzi na ten ostatni zarzut wyjaśnił, Ŝe główna przyczyną
opóźnienia wykonania tego zadania jest wycofanie się firmy, która wygrała przetarg, co
spowodowało konieczność powtórzenia całej procedury.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXVII sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

