Protokół Nr XXXIX/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1640.
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,
Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Kierownik OPS w Ujeździe Danuta Ogaza, 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 zwrócił się do zebranych o zgłoszenie ewentualnych uwag do
otrzymanego porządku obrad. Burmistrz Ujazdu oznajmił radnym, Ŝe nie przygotowano
zmian w budŜecie, zatem zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku dwóch punktów
dotyczących podjęcia uchwał w sprawie zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok oraz
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie radnych – został on zaakceptowany
jednogłośnie. Porządek obrad po zmianach 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) przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd,
c) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
d) niewyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Ujazd na 2015 rok
środków stanowiących fundusz sołecki
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013
rok.
7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Olszowej.
8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
11. Sprawy róŜne.
12. 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 28 lutego 2014 r. do dnia 27 marca 2014 r.
Uwag nie zgłoszono.

Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie
międzysesyjnym.
Omówił opracowane w tym czasie projekty uchwał oraz wydane zarządzenia, a takŜe
podpisane umowy na:
- opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Ujazd Goj,
- opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych SieroniowiceBalcarzowice.
Został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy.
Ujęto takŜe wniosek Gminy Ujazd o usunięcie azbestu z dachu Publicznego Przedszkola w
Zimnej Wódce.
ZłoŜono wniosek do PROW-u na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Buczki w Zimnej Wódce oraz osiedlu Piaski w Ujeździe oraz budowy odcinków wodociągu
w Kluczu, Sieroniowicach i Grzeboszowicach.
W omawianym okresie Burmistrz uczestniczył w szeregu spotkań i posiedzeń poza gminą:
- w Związku Międzygminnym „Czysty Region” w K- Koźlu dotyczących głównie budowy
RIPOK-a dla potrzeb Związku i zrzeszonym w nim gmin,
- w Nadleśnictwie Rudziniec w sprawie planów łowieckich na rok 2014,
- w Stowarzyszeniu Krainy Św. Anny na temat moŜliwości aplikowania o środki unijne w
ramach tzw. „małych projektów”. Gmina Ujazd aplikuje o środki na Targi Panieńskie
organizowane w maju w Ujeździe oraz na zorganizowanie boiska wielofunkcyjnego na
terenie parku miejskiego w Ujeździe;
- w wyjeździe do Berlina organizowanym przez Remondis w celu zapoznania się z
funkcjonowaniem nowoczesnej instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, w skład
której wchodzi takŜe olbrzymia sortownia papieru, gdzie m.in. utylizuje się dokumenty
rządowe.
Na zakończenie Burmistrz podał nieoficjalną jeszcze informację, Ŝe duŜy inwestor z Korei
Południowej, który rozwaŜał inwestycję na terenie SAG gminy Ujazd prawdopodobnie
wybierze jednak lokalizację w Czechach, mimo bardzo dobrych warunków oferowanych
przez polską stronę rządową.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe Danuta
Ogaza. Rada Miejska w Ujeździe podjęła juŜ w listopadzie 2013 r. uchwałę intencyjną w
sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie wielostronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ujazd,
gminami z terenu województwa opolskiego i Województwem Opolskim w sprawie
utworzenia Opolskiej Karty Rodziny.
Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi wdroŜenia Specjalnej Strefy
Demograficznej w województwie opolskim. Celem wprowadzenia Karty jest budowa
przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu
zniŜek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
Opolska Karta Rodziny i Seniora w swoim załoŜeniu ma stanowić wsparcie dla rodzin z co
najmniej dwojgiem dzieci, w tym rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, osób
samotnie wychowujących dzieci, a takŜe rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną
niepełnosprawnością oraz osób starszych, które ukończyły 65 rok Ŝycia i mieszkają w
województwie opolskim. Gmina Ujazd, przystępując do Porozumienia w zakresie
partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób
starszych w województwie opolskim, wyraziła chęć wspierania inicjatyw na rzecz rodzin i
osób starszych. Chęć współdziałania z województwem opolskim przy inicjatywie, jaką jest

Opolska Karta Rodziny i Seniora, wyraziło w sumie 60 przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego. Wolę współpracy wyraziły równieŜ instytucje kultury, będące jednostkami
organizacyjnymi województwa opolskiego oraz przedsiębiorstwa prywatne z terenu
województwa opolskiego. Aby Gmina Ujazd mogła przystąpić do programu, Rada Miejska
musi podjąć omawianą uchwałę.
Danuta Ogaza dodała, Ŝe po stronie Województwa jest ponoszenie kosztów związanych z
drukowaniem kart, dostarczaniem informacji i aktualizacją, natomiast po stronie Gminy leŜy
dostarczanie wniosku o kartę do Województwa.
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 XXXIX.221.2014 została podjęta jednogłośnie.
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe Krzysztofa Panka. Tak jak
juŜ wspomniał Burmistrz Tadeusz Kauch w swojej informacji, poprzednio podjęta uchwała w
tej sprawie w styczniu b.r. została uchylona przez Wojewodę Opolskiego z powodu nie ujęcia
w nim wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
słuŜących do uŜytku publicznego oraz niezgodny z prawem zapis § 22 ust.5 pkt 1 dotyczący
zabraniania hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
/z powodu modyfikacji i powtórzeń wiąŜących norm/.
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 XXXIX.222.2014 została podjęta jednogłośnie.
- określenia
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Projekt został omówiony przez Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Danutę Ogaza.
W 2011 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Ujeździe oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zgodnie z jej zapisami Zespół Interdyscyplinarny wybierany jest na trzy lata. PoniewaŜ
uchwała była podjęta w styczniu 2011 roku, kadencja powołanego Zespołu juŜ upłynęła.
Obecny projekt znosi kadencyjność wyboru członków Zespołu i porządkuje warunki jego
funkcjonowania na podstawie wypracowanych przez trzy lata działania procedur.

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych –Agata Trusz odczytała
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały.
Na pytanie o ilość członków Zespołu Danuta Ogaza odpowiedziała, Ŝe na początku Zespół
liczył 14 osób (pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, policjanci, kuratorzy sądowi,
członkowie GKRPA), a obecnie w Zespole pracuje 7-8 osób.
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 XXXIX.223.2014 została podjęta jednogłośnie.
- niewyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie Gminy Ujazd na 2015 rok środków
stanowiących fundusz sołecki
Projekt uchwały, który przedstawił Burmistrz Ujazdu, był omawiany na posiedzeniach dwóch
Komisji Stałych Rady. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim do końca marca Rada Miejska
musi podjąć decyzję dotyczącą utworzenia w następnym roku budŜetowym funduszu
sołeckiego. Jak co roku zwołano w tej sprawie naradę sołtysów, aby, jako bezpośrednio
zainteresowani, wypowiedzieli się na temat utworzenia funduszu sołeckiego. Zgodnie z
wyliczeniem sporządzonym przez Panią Skarbnik fundusz sołecki na rok 2015 wyniósłby
164 973,57 zł. Sołtysi jednomyślnie uznali, aby w budŜecie Gminy na 2015 rok nie wydzielać
środków na fundusz sołecki. Gmina, na wniosek sołtysów, przeznaczy dodatkowe środki w
postaci dotacji na MGODK w Ujeździe na zorganizowanie Dnia Dziecka w poszczególnych
miejscowościach.
Natomiast zadania własne Gminy, na które przeznaczyć trzeba by było środki z funduszu,
realizowane są przez Gminę w sposób bardziej profesjonalny i moŜliwie optymalny.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Norbert
Jarosz odczytał pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Następnie Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń
odczytał takŜe pozytywną opinię Komisji na temat projektu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
11 głosów
Przeciw
1 głos
Wstrzymujących się
2 głosy
Uchwała nr XXXIX.224.2014 została podjęta większością głosów.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013
rok.
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik OPS Danuta Ogaza. Sprawozdanie zawiera zadania
Gminy nałoŜone przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, strukturę
rodzin objętych pomocą OPS, przesłanki uprawniające rodziny do świadczeń z pomocy
społecznej, liczbę dzieci w pieczy zastępczej, wykaz instytucji i organizacji realizujących
zadania w zakresie wspierania rodzin oraz szczegółowe zadania realizowane w przypadkach
rodzin zagroŜonych bezradnością, patologią i dysfunkcyjnych, a takŜe w zakresie
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez głosowanie radnych.

Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Publicznej Szkoły
Podstawowej w Olszowej.
Protokół pokontrolny nr 15/2014 z kontroli finansowej PSP w Olszowej przeprowadzonej
przez Komisję 5 marca b.r. przedstawił, w zastępstwie nieobecnej przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej, radny Dawid Kubicki.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie przyjęcia protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Za przyjęciem protokołu zagłosowało 14 radnych.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący przedstawili pisemne wnioski Komisji Stałych RM w Ujeździe:
- Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie informacji na temat
wykorzystania sprzętu multimedialnego w szkołach w Jaryszowie i Ujeździe,
- Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w sprawie wycięcia gałęzi drzew przy odcinku
drogi powiatowej Ujazd - Stary Ujazd.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na wnioski zgłoszone na
ostatniej sesji dotyczące:
- dróg powiatowych (wysłano pismo do Zarządu Powiatu Strzeleckiego),
- przekazania kostki brukowej z odzysku mieszkańcom Starego Ujazdu,
- przycięcia gałęzi i krzewów przy drodze na Kopaninę,
- utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach,
- naprawy zaniŜeń jezdni dróg gminnych przy studzienkach kanalizacyjnych i po wykonaniu
przyłączy wodociągowych,
- odtworzenia drogi dojazdowej do łąk w Jaryszowie,
- oczyszczenia z liści wąwozu w Zimnej Wódce,
- zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego zniszczonego budynku przy ul. Traugutta w Ujeździe,
- spadków napięcia w Balcarzowicach ul. Lipowa (wysłano pismo do TAURON Opole Rejon
K-Koźle).
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Pisemny wniosek radnego Romana Kalisza w sprawie wycięcia krzewów
ograniczających widoczność wzdłuŜ drogi Nogowczyce – Balcarzowice, zwłaszcza
przy tzw. „mijankach”.
2. Wniosek radnego Rajmunda Suhs o utwardzenie pobocza drogi gminnej frezowinami
(zasypanie wyŜłobienia, w którym zbiera się woda) na ul. Dębowej w Balcarzowicach
przy posesji p. Frychel.
Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie. Nie
zgłoszono uwag do protokołu.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs odczytał pismo firmy HABA-BETON z Olszowej
skierowane do Rady Miejskiej o wyraŜenie zgody na uŜycie herbu Gminy Ujazd na
prospektach i tablicy informacyjnej reklamujących tereny w Strefie Aktywności Gospodarczej
Olszowa w ramach promocji HABA-BETON i gminy Ujazd.

Punkt 3 § 6 Statutu Gminy Ujazd z dn. 25.03.2003 r. stanowi: „UŜywanie nazwy Gminy
Ujazd wraz z herbem w celach reklamowych wymaga zgody Rady”.
Burmistrz dopowiedział, Ŝe firma planuje postawienie duŜej tablicy reklamowej przy drodze
wojewódzkiej nr 426 i jest przekonany, Ŝe będzie to takŜe reklamą naszej strefy gospodarczej
i całej gminy.
Radny Norbert Jarosz wyraził wątpliwości, czy moŜna pozwalać podmiotowi gospodarczemu
na uŜycie herbu Gminy do celów komercyjnych, a radny Sebastian Golec wyraził opinię, Ŝe
naleŜałoby najpierw zapoznać się z projektem tych materiałów promocyjnych.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na dobrą współpracę Gminy z firmą Haba-Beton i jego
zdaniem nie ma podstaw do niewyraŜenia zgody na ich prośbę.
Po wyczerpaniu dyskusji przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o wyraŜenie woli w
tej sprawie przez głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych,
Za oddano
11 głosów
Przeciw
1
Wstrzymujących się
2
Uchwała nr XXXIX.225.2014 w sprawie wyraŜenia zgody na uŜycie herbu Gminy Ujazd
została podjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady ponownie przedstawił propozycję Starosty Powiatu Strzeleckiego
Józefa Swaczyny nawiązania współpracy między Powiatem Strzeleckim a gminami z obszaru
powiatu w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zwrócił się do Burmistrza Ujazdu,
który był nieobecny na poprzedniej sesji, o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe Gmina Ujazd zajmuje się juŜ tym problemem, przygotowany
został juŜ nawet projekt uchwały dotyczący publicznego transportu zbiorowego, jednak
jeszcze ustalane są szczegóły prawno-proceduralne z radcą prawnym. Temat w kaŜdym razie
będzie podjęty na posiedzeniach Komisji i Sesji w przyszłym miesiącu.
Przewodniczący Rady odczytał pozostałe pisma skierowane do Rady:
- od Starosty Strzeleckiego w sprawie zaopiniowania połączenia gmin: Leśnica i Ujazd w
jeden okręg wyborczy w wyborach do Rady Powiatu Strzeleckiego oraz drugie pismo
zawierające stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, które stanowi, Ŝe w sytuacji kiedy
dotychczasowy podział spełnia wymogi aktualnie obowiązującego Kodeksu Wyborczego nie
ma potrzeby podejmowania uchwały.
- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające niewaŜność uchwały nr
XXXVII.209.2014. Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ujazd. Temat został
omówiony przy podejmowaniu uchwały nr XXXIX.222.2014.
W sprawach róŜnych radni poruszyli kolejny raz sprawę zaśmiecania gminy mimo wejścia
w Ŝycie nowej ustawy o czystości i porządku w gminach. Radni są przekonani, Ŝe niektórzy
mieszkańcy w dalszym ciągu nie płacą za wywóz odpadów, a przecieŜ obecny system
składania szczegółowych deklaracji powinien umoŜliwić ścisłą weryfikację i kontrolę
rzeczywistego wytwarzania śmieci.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXIX Sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

