Protokół Nr XXXVIII/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 27 lutego 2014 roku w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1615.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs. Przewodniczący
otworzył obrady i powitał zgromadzonych gości oraz Radnych. W Sesji oprócz radnych Rady
Miejskiej brali udział: Skarbnik Gminy Helena Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek,
Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik Referatu
Urzędu Miejskiego Krzysztof Panek, a takŜe dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna
Kubik.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący 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) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt,
b) ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze uŜyteczności publicznej
świadczoną przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców gminy Ujazd,
c) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego,
d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego,
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
f) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok,
g) sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6.
7.
8.
9.
10.

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
Sprawy róŜne.
Zakończenie Sesji.

Przed przystąpieniem do obrad Przewodniczący zwrócił się do obecnych o uczczenie minutą
ciszy pamięci tragicznie zmarłego Burmistrza Zdzieszowic – Dietera Przewdzinga, który był
jednym z najdłuŜej urzędujących samorządowców w regionie.
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 stycznia 2014 r. do dnia 27 lutego 2014 r.
Uwag nie zgłoszono.

Informacja o pracy Burmistrza.
Sekretarz Gminy Roman Więcek przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie
międzysesyjnym.
Omówił opracowane w tym czasie projekty uchwał oraz wydane zarządzenia, a takŜe
podpisane umowy na:
- wykonanie i montaŜ tablic informacyjnych w ramach projektu „Przebudowa instalacji
grzewczych w budynkach oświatowych gminy Ujazd”
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi na Kolonię Jaryszowską.
Radna Maria Krupa poprosiła o więcej informacji odnośnie zarządzenia Burmistrza w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy w formie bezprzetargowej np. komu wydzierŜawiono grunt w Jaryszowie?
W odpowiedzi Kierownik Referatu Krzysztof Panek wyjaśnił, Ŝe w Jaryszowie, podobnie jak
w Olszowej, Ujeździe, Starym Ujeździe i Zimnej Wódce, Gmina wydzierŜawi po 1 m2 gruntu
pod pojemniki na zbiórkę uŜywanej odzieŜy.
Podjęcie uchwał w sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe Krzysztofa Panka. Zgodnie z
art. 11 ustawy o ochronie zwierząt – zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie naleŜy do zadań własnych gmin. Art.11a wspomnianej ustawy stanowi, Ŝe Rada
gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który powinien
obejmować:
1)zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2)opiekę nad wolno Ŝyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3)odławianie bezdomnych zwierząt;
4)obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5)poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6)usypianie ślepych miotów;
7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Program powinien zawierać takŜe wskazanie wysokości środków finansowych
przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji
programu ponosi gmina. Wynoszą one w roku 2014 – 26.500 zł.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Norbert
Jarosz 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 XXXVIII.214.2014 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze uŜyteczności publicznej świadczoną
przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców gminy Ujazd.

Projekt został omówiony przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Piotra Przygodę. Od 15 lutego b.r. obowiązuje nowa taryfa opłata za odbiór 1 m3 ścieków do
kanalizacji sanitarnej. Taką samą stawkę określa się na wywóz 1 m3 nieczystości płynnych za
pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nie posiadających technicznej
moŜliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji. Wynosi ona 5,83 zł/m3. W tym celu
podejmowana jest niniejsza uchwała.
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 XXXVIII.215.2014 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego.
Ten projekt takŜe przedstawił Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda. W konsekwencji zapisów
poprzedniej uchwały naleŜy określić stawkę dotacji przedmiotowej dla ZGKiM na rok
bieŜący stanowiącej dopłatę do wywozu 1 m3 nieczystości płynnych wywoŜonych za pomocą
samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców gminy nie posiadających technicznej
moŜliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Dopłata ta wynosi 16,74 zł
brutto do wywozu 1 m3 ścieków i stanowi róŜnicę między ceną wywozu nieczystości (22,57
zł), a ceną odbioru ścieków (określoną w poprzedniej uchwale).
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 XXXVIII.216.2014 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego.
Projekt przedstawił radnym ponownie Dyrektor ZGKiM w Ujeździe. Określa się w nim
wysokość stałej dotacji dla ZGKiM na utrzymanie w gminie terenów zielonych, placów
zabaw i porządku w mieście Ujazd. Na kaŜde z tych zadań przeprowadzona została odrębna
kalkulacja i wyliczone kwoty za utrzymanie 1 m2 terenu zapisane zostały w uchwale.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym 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 XXXVIII.217.2014 została podjęta jednogłośnie.

- udzielenia pomocy finansowej.
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Uchwałę o tej treści Rada Miejska w
Ujeździe podjęła juŜ we wrześniu ubiegłego roku, jednak poniewaŜ dotyczyła budŜetu Gminy
w roku 2014 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zakwestionowała jej waŜność. Zatem
teraz ponownie poddaje się projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej pod opinię Rady.
Pomoc finansowa w wysokości 150 tys. zł przeznaczona dla Powiatu Strzeleckiego na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr
1455O Olszowa – Ujazd w miejscowości Olszowa ul. Wiejska”.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym 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 XXXVIII.218.2014 została podjęta jednogłośnie.
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok.
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz- Skarbnika Gminy. Na zwiększenie
budŜetu wpłynęło zwiększenie planu podatku od nieruchomości, zwiększenie planu płatności
zaliczkowych na realizacji zadania „Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach
oświatowych gminy Ujazd” oraz zwrot podatku VAT. Z kolei na zmniejszenie dochodów
wpłynęło zmniejszenie planu subwencji oświatowej. Zmniejszenie planu wydatków wynika
głównie z korekt grupy wydatków i źródeł finansowania, natomiast zwiększenie planu
wydatków nastąpiło z powodu:
- dotacji celowych dla zakładu budŜetowego (na wymianę tynków zewnętrznych budynku
komunalnego),
- wymiany pokrycia dachowego na budynku PP w Zimnej Wódce,
- naprawy klimatyzacji w serwerowi,
- urządzenie placów zabaw przy PSP Jaryszów i szkole w Zimnej Wódce,
- wprowadzenie nowych zadań z dofinansowaniem z PROW-u (zabudowa pomp ciepła,
wykonanie boiska do siatkówki plaŜowej, zapewnienie aktywnej formy spędzania czasu
wolnego mieszkańcom Ujazdu, siłownia zewnętrzna jako rozszerzenie oferty rekreacyjnosportowej).
Radny Sebastian Golec zwrócił uwagę na planowaną budowę boiska do piłki plaŜowej w
Ujeździe. Dodał, Ŝe mieszkańcy Nogowczyc sami wybudowali u siebie takie boisko.
Pani Skarbnik zaznaczyła, Ŝe to zadanie i pozostałe dwa są częścią duŜej inwestycji budowy
boiska sportowego i będą dofinansowane z PROW-u.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym 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 XXXVIII.219.2014 została podjęta jednogłośnie.

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok.
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz.
Po zmianach budŜetu dochody bieŜące zwiększają się o kwotę 291 000 zł, a dochody
majątkowe zwiększają się o kwotę 280 000 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach wynosi 23 438 496 zł, dochody bieŜące
- 16 960 358 zł, planowana kwota dochodów majątkowych - 6 478 138 zł.
Plan wydatków bieŜących zmniejszył się o kwotę 151 500 zł, wydatków majątkowych
zwiększył się o kwotę 722 500 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 24 594 188 zł, w tym: wydatki bieŜące
- 15 912 688 zł, wydatki majątkowe - 8 681 500 zł.
Wprowadzono do realizacji w 2014 roku nowe zadania inwestycyjne:
- Zabudowa pomp ciepła (powietrze – woda) oraz wykonanie boiska do siatkówki plaŜowej w
obiekcie sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe (336 000 zł),
- Zapewnienie aktywnej formy spędzenia czasu wolnego mieszkańcom Ujazdu (33 500 zł),
- Rozszerzenie oferty rekreacyjno sportowej w Ujeździe (36 500 zł),
- Urządzenie placów zabaw przy PSP Olszowa oddział Zimna Wódka (40 000 zł) i przy PSP
Jaryszów (40 000 zł),
- Wymiana tynków zewnętrznych na budynku komunalnym w Ujeździe przy ul. Skargi 1
(32 000 zł) i przy ul. Szkolnej 2 (38 000 zł),
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznego Przedszkola w Zimnej Wódce wraz
z robotami towarzyszącymi (160 000 zł),
- Wykonanie klimatyzacji w serwerowni (6 500 zł).
RóŜnica między planowanymi dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi 1 047 670 zł. Planowany wynik budŜetu i planowane przychody nie zmieniły się.
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 XXXVIII.220.2014 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący przedstawili wnioski Komisji Stałych:
- Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie opracowania działań mających na celu
zapobieŜenie odpływu z gminy absolwentów szkół podstawowych,
- Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawach porządkowych gminy,
- BudŜetu, Finansów i Gospodarki w sprawach porządkowych gminy.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi:
- Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie znaku drogowego B-18 ustawionego w Ujeździe,
- Starosty Powiatowego w sprawie dostępu do informacji publicznej,
- ZM „Czysty Region” dotyczącą ilości złoŜonych deklaracji oraz pojemników na odpady w
miejscowości Stary Ujazd.
A takŜe odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na ostatniej Sesji dotyczące:

- utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach,
- pomalowania świetlicy wiejskiej Balcarzowicach.
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Wniosek radnych z Olszowej: Marii Borek i Dawida Kubickiego złoŜony w imieniu
mieszkańców domu nauczyciela w Olszowej o remont elewacji i muru
ogrodzeniowego oraz nową bramę wjazdową.
2. Wniosek radnej Marii Krupa w sprawie odtworzenia zamalowanych napisów
z nazwą miejscowości w jęz. niemieckim na tablicach przy wjeździe do Ujazdu.
3. Drugi wniosek radnej Marii Krupa w sprawie konieczności usunięcia śmieci
z pobocza drogi powiatowej z Ujazdu do Jaryszowa na wysokości tzw. Dziedzinek
oraz drogi powiatowej z Jaryszowa do Zimnej Wódki.
4. Trzeci wniosek radnej Marii Krupy dotyczy wycinki drzew przy drodze powiatowej
Ujazd – Jaryszów – aby obcięto nie tylko gałęzie i konary, ale wycięto całe zniszczone
drzewa, stanowiące duŜe zagroŜenie dla ruchu.
5. Radny Sebastian Golec wnioskował o ułoŜenie kostki brukowej przy mostku na
ul. Cmentarnej w Starym Ujeździe lub przekazanie kostki mieszkańcom do
samodzielnego ułoŜenia.
6. Drugi wniosek Sebastiana Golca dotyczy konieczności obcinki suchych gałęzi lip przy
wjeździe do Starego Ujazdu (przy krzyŜu) oraz przy drodze na Kopaninę.
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie. Nie
zgłoszono uwag do protokołu.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs odczytał pisma skierowane do Rady:
- od Starosty Powiatu Strzeleckiego Józefa Swaczyny w sprawie nawiązania współpracy
między Powiatem Strzeleckim a gminami z obszaru powiatu w zakresie publicznego
transportu zbiorowego.
Przewodniczący Rady zaproponował omówienie szczegółowe tego tematu na posiedzeniu
Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki.
- od Rady Gminy Tarnów Opolski oraz Rady Gminy Kobiór dotyczące poparcia dla
inicjatywy utworzenia „autonomii gospodarczej Śląska”
- od sołtys Nogowczyc Ilony Ibrom wyraŜające podziękowanie za udział w pogrzebie męŜa i
otrzymane wyrazy współczucia.
Rajmund Suhs przedstawił takŜe sprawozdanie wraz z korektą z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Ujazd za 2013 rok, przygotowane przez Dyrektor GZO
Małgorzatę Kulesę. Kopię sprawozdania otrzymali wszyscy radni.
Radny Józef Duk po raz kolejny nawiązał do swojego wielokrotnie zgłaszanego wniosku o
wycięcie drzew i konarów przy drodze powiatowej z Ujazdu do Jaryszowa. Radny odnalazł
artykuł w „Strzelcu Opolskim” z listopada 2011 roku, w którym ten temat był juŜ poruszony.
Minęło wiele miesięcy, w międzyczasie była mowa o znakowaniu drzew do wycinki i sprawa
ciągle nie jest załatwiona.
Przewodniczący obrad przypomniał wypowiedź radnego powiatowego Franciszka Łupaka,
który był gościem na poprzedniej sesji, dotyczącą problemów z wykonawcą wyłonionym w
ramach przetargu, który zbankrutował i trzeba było powtórzyć całą procedurę. W kaŜdym
razie do końca kwietnia b.r. drzewa mają być uporządkowane.

Radny Sebastian Golec zwrócił się o zorganizowanie spotkania radnych z przedstawicielem
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub z radcą prawnym w sprawie postępowania w
przypadkach opuszczonych i niszczejących nieruchomości.
Radny Sebastian Golec przypomniał takŜe wszystkim radnym i gościom na Sesji, Ŝe tygodnik
„Strzelec Opolski” organizuje po raz szósty Plebiscyt na Perłę Roku, w którym na ten tytuł
kandyduje radna Maria Krupa, zatem zachęca wszystkich do głosowania na kandydaturę Pani
Marii.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXVIII Sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

