Protokół Nr XL/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 roku w Sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1715.
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
w Ujeździe Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownicy Referatów Urzędu
Miejskiego Monika Jastrzembska i Krzysztof Panek, a takŜe projektantka-architekt Renata
Klimek i dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna Kubik.
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 Miejskiej o działaniach podjętych w okresie
między sesyjnym.
4. Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Ujazd,
b) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Ujazd,
c) wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność
Gminy Ujazd na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kędzierzyn,
d) ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe,
e) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd,
f) udzielenia pomocy finansowej,
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
h) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok,
i) nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ujazd a Powiatem Strzeleckim
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie za 2013 rok.
7. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy
Ujazd z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
12. Sprawy róŜne.
13. 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 marca 2014 r. do dnia 24 kwietnia 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; poinformował
radnych o ogłoszeniu naboru ofert na wykonanie usuwania azbestu z terenu gminy oraz
wymianę dachu na budynku przedszkola w Zimnej Wódce.
Rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych SieroniowiceBalcarzowice.
W omawianym okresie Burmistrz uczestniczył w szeregu spotkań i posiedzeń poza gminą:
- w Związku Międzygminnym „Czysty Region” w K- Koźlu,
- w Stowarzyszeniu Krainy Św. Anny w Krapkowicach
- w Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu
Przygotowany na sesję projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą
Ujazd a Powiatem Strzeleckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma charakter
intencyjny. W tej sprawie musimy się śpieszyć, poniewaŜ kończy się 3 –letni okres
obowiązywania umowy na dowóz uczniów do szkół i trzeba podjąć kroki, aby przygotować
się do realizacji tego zadania na kolejny okres. Zgodnie z tą uchwałą Gmina nawiąŜe
współpracę z Powiatem Strzeleckim, a w konsekwencji będzie mogła korzystać z usług PKS
– podmiotu wewnętrznego Powiatu.
Radny Norbert Jarosz wyraził zdanie, Ŝe lepszym rozwiązaniem dla Gminy jest ogłoszenie
przetargu, aby uniknąć narzucania cen przez przewoźnika – PKS, jednak Burmistrz wyjaśnił,
Ŝe w przypadku niezadowolenia którejś ze stron zawsze istnieje moŜliwość rozwiązania
umowy.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Ujazd
Projekt uchwały przedstawiła projektantka planu, pani architekt Renata Klimek. Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem
stanowiącym instrument polityki przestrzennej, zawierającym przestrzenne odzwierciedlenie
przyjętej przez organy władzy strategii rozwoju gminy. PrzedłoŜony do uchwalenia projekt
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd
stanowi formę ujednoliconą, a jego celem było dokonanie zmian w obowiązującym
dotychczas Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Ujazd przyjętym uchwałą Nr XXV/150/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12 września
2008r. w zakresie wynikającym z przeprowadzonej w 2011r Oceny aktualności studium oraz
w celu uwzględnienia potrzeb mieszkańców, aktualizacji polityki przestrzennej na obszarze
gminy oraz dostosowania zapisów tekstowych i graficznych Studium do wymogów
obowiązujących aktów prawnych. Zmiana Studium obejmuje obszar całej gminy Ujazd w jej
granicach administracyjnych.
Zmiana Studium została sporządzona w trybie art.11 w związku z art.27 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dodatkowo
projekt Studium poddano procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

o której mowa w art.46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Opracowana do projektu zmiany Studium Prognoza oddziaływania na środowisko nie
wykazała znaczących negatywnych skutków projektowanego zagospodarowania dla
środowiska przyrodniczego. W okresie wyłoŜenia do publicznego wglądu do Prognozy
oddziaływania na środowisko nie zostały wniesione uwagi ani wnioski.
Uchwalenie Studium pozwoli w skuteczny sposób realizować politykę przestrzenną gminy
poprzez sukcesywną poprawę jakości Ŝycia lokalnej społeczności oraz stworzenie
pozytywnych warunków rozwoju przedsiębiorczości, w tym rozwój funkcji przemysłowej,
usługowej, rzemiosła oraz tworzenie bazy umoŜliwiającej przyjęcie zakładów zaawansowanej
technologii, a takŜe rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej w oparciu o
posiadane walory przyrodniczo-krajobrazowe i dziedzictwo kulturowe.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych RM w Ujeździe – Tomasz Cichoń
odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały.
Radny Sebastian Golec dodał, Ŝe projekt był szczegółowo omówiony na Komisjach, jednak
chciałby zgłosić uwagę na przyszłość, aby w przypadku następnego uchwalania Studium dla
Gminy zapoznać radnych znacznie wcześniej z głównymi załoŜeniami dokumentu.
Radna Maria Krupa dodała, Ŝe pozytywnie odbiera fakt załatwienia prawie wszystkich
zgłoszonych wniosków zarówno osób fizycznych, jak podmiotów gospodarczych.
Renata Klimek podkreśliła, Ŝe autorzy dokumentu starali się uwzględnić wszystkie wnioski
i były one uwzględnione wszędzie tam, gdzie było to racjonalne i bezpieczne.
Ogólnym celem uchwalenia Studium jest zapewnienie Gminie dobrych warunków
rozwojowych, mieszkaniowych i poprawy jakości Ŝycia jej mieszkańców.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
1
Uchwała nr XL.226.2014 została podjęta większością głosów.
- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Ujazd
Projekt uchwały został przedstawiony przez Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ujeździe Krzysztofa Panka.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014
poz.150), Rada Miejska w Ujeździe uchwala zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Ujazd.
Projekt określa zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych,
warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali naleŜących do tego zasobu a osobami zajmującymi
lokale w innych zasobach, zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu
opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,
tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o
najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej oraz tryb
przyznawania lokali przeznaczonych do remontu.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych RM w Ujeździe – Tomasz Cichoń
odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XL.227.2014 została podjęta jednogłośnie.
- wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność
Gminy Ujazd na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe Nadleśnictwa Kędzierzyn
Burmistrz przedstawił projekt uchwały, który wcześniej został omówiony szczegółowo na
posiedzeniu Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki.
Otrzymaliśmy wniosek Nadleśnictwa Kędzierzyn w sprawie przekazania działek nr 651, 652,
653 połoŜonych w Niezdrowicach o łącznej powierzchni 1,9400 ha, stanowiących własność
Gminy Ujazd na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe Nadleśnictwa Kędzierzyn. Przekazanie nieodpłatne tych działek jest uzasadnione,
poniewaŜ stanowią drogi leśne wchodzące w skład strategicznej sieci dróg poŜarowych
Nadleśnictwa Kędzierzyn, są równieŜ wykorzystywane przez nadleśnictwo jako drogi leśne,
wpisane w plan urządzenia lasu na lata 2011-2020. Aby korzystać z w/w dróg leśnych do
prowadzenia gospodarki leśnej i ochrony przeciwpoŜarowej, ale równieŜ w pełni odpowiadać
za ich stan techniczny m.in. poprzez wykonywanie na nich remontów, niezbędne jest
przekazanie Lasom Państwowym prawa własności do tych gruntów.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji na temat projektu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XL.228.2014 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe
Kolejny projekt został omówiony przez Burmistrza. W związku ze zbliŜającym się
zakończeniem inwestycji przebudowy budynku spichlerza i przeznaczeniem go na targowisko
miejskie naleŜało opracować regulamin jego funkcjonowania. Administratorem targowiska
będzie ZGKiM w Ujeździe. Burmistrz wspomniał, Ŝe przed wojną Ujazd był tętniącym
Ŝyciem ośrodkiem handlowym; być moŜe ta inwestycja pomoŜe rozwinąć się lokalnemu
handlowi.
Radny Tomasz Cichoń zapytał ile przygotowano miejsc sprzedaŜy, na co Burmistrz
odpowiedział, Ŝe wydzielono w tym celu 17 boksów.
Na pytanie radnych jaki będzie koszt najmu, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda odpowiedział,
Ŝe zgodnie z przeprowadzoną kalkulacją wyniesie on ok. 3 zł za 1 m2 powierzchni.
Radna Maria Krupa zwróciła uwagę, Ŝe opłata targowa za handel na placu Rynku jest wyŜsza,
bo wynosi 50 zł za dzień.

Piotr Przygoda wyjaśnił, Ŝe Gmina nie moŜe zarabiać na wynajmie pomieszczeń
w spichlerzu, bo otrzymała na jego remont dofinansowanie ze środków unijnych.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji na temat projektu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XL.229.2014 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
Burmistrz przedstawiając projekt powiedział, Ŝe podjęcie niniejszej uchwały związane jest
z wprowadzonymi zmianami w ustawie o systemie oświaty w zakresie opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez organ
prowadzący. Uchwała w tej sprawie musi być podjęta do sierpnia 2014 roku (art.12 ustawy o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013
roku, poz. 827).
Zgodnie z art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty przedszkole zapewnia bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący/radę miejską,
nie krótszym niŜ 5 godzin dziennie.
W myśl tego art. niniejsza uchwała określa, Ŝe korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu jest bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w
statucie przedszkola. Ustala się takŜe wysokość opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie na kwotę 1,00 zł
za kaŜdą rozpoczętą godzinę.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz odczytała
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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XL.230.2014 została podjęta jednogłośnie.
- udzielenia pomocy finansowej,
W związku z prośbą Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Strzelcach
Opolskich o przyznanie środków finansowych na doposaŜenie w sprzęt i urządzenia do
ratownictwa medycznego straŜaków PSP, przeznaczamy na ten cel kwotę 2000,00 zł. Ilość
zdarzeń wymagających udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przez straŜaków
nieustannie rośnie, w ślad za tym rosną równieŜ wymagania sprzętowe uskuteczniające
udzielaną pomoc.

Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji na temat projektu.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XL.231.2014 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Projekt omówiła Skarbnik Gminy. Po zmianach budŜetu dochody bieŜące zwiększają się
o kwotę 280 745 zł, a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 46 050 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 23 735 291 zł, dochody bieŜące - 17 211 103 zł,
planowana kwota dochodów majątkowych - 6 524 188 zł.
Plan wydatków bieŜących zwiększył się o kwotę 327 745 zł, wydatków majątkowych o kwotę
415 000 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 25 306 933 zł, w tym: wydatki bieŜące - 16 210 433 zł,
wydatki majątkowe - 9 096 500 zł.
RóŜnica między planowanymi dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi - 1 000 970 zł.
Zwiększony został planowany deficyt o kwotę 415 950 zł, ogólna kwota planowanego
deficytu - 1 571 642 zł.
Zwiększono planowaną kwotę przychodów (rozdysponowanie wolnych środków) o kwotę
415 950 zł.
Do planu wydatków majątkowych wprowadzono dwa nowe zadania - Posadowienie budynku gospodarczego w miejscowości Olszowa przy ul. Sportowej wraz
z uzbrojeniem go w media: prąd, woda, kanalizacja -15 000 zł.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego w Ujeździe wraz
z budową boiska wielofunkcyjnego na działkach nr 431, 425 obręb Ujazd- 400 000 zł.
Na dwa zadania wcześniej wprowadzone do budŜetu otrzymano dofinansowanie z PROW
w kwocie 46 050 zł, w tym:
- Zapewnienie aktywnej formy spędzenia czasu wolnego mieszkańcom Ujazdu - 21 950 zł;
- Rozszerzenie oferty rekreacyjno-sportowej w Ujeździe - 24 100 zł.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji na temat projektu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XL.232.2014 została podjęta jednogłośnie.
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok
Projekt został omówiony przez Helenę Strycharz, Skarbnika Gminy.
Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w wyniku otrzymania dotacji celowych: m.in. na
zwrot podatku akcyzowego dla rolników, a zwiększenie planu wydatków nastąpiło w związku
z: zwrotem podatku akcyzowego, remontem mieszkania komunalnego, remontem dachu na

budynku Urzędu po wichurze, wydatkami przeznaczonymi na przeprowadzenie wyborów do
Parlamentu Europejskiego, stypendia socjalne dla uczniów.
W dziale 926 dokonano korekty źródeł finansowania na zadaniach inwestycyjnych
i wprowadzono nowe zadania:
- Posadowienie budynku gospodarczego w Olszowej ul. Sportowa wraz z uzbrojeniem,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego w Ujeździe wraz z budową
boiska wielofunkcyjnego.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji na temat projektu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XL.233.2014 została podjęta jednogłośnie.
- nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ujazd a Powiatem Strzeleckim
w zakresie publicznego transportu zbiorowego
W związku z szerokim omówieniem projektu przez Burmistrza na początku Sesji
przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o ewentualne zgłaszanie pytań lub wniosków.
Nie zgłoszono Ŝadnych uwag ani wniosków.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji na temat projektu.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XL.234.2014 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs zarządził 15-minutową przerwę, w czasie
której dwóch radnych opuściło salę obrad.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie za 2013 rok.
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik OPS Danuta Ogaza. Radni otrzymali pisemną kopię
sprawozdania.
Działania wyznaczone w Programie mają charakter ciągły. Głównym podmiotem
realizującym zadania jest powołany w 2011 roku Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W roku 2013 odbył 4 posiedzenia. W skład Zespołu
wchodzi 14 osób. Pracują one w utworzonych grupach roboczych. Procedura Niebieskiej
Karty prowadzona była w 8 rodzinach w roku 2013.
Ogółem w roku 2013 wydatkowano kwotę : 4.014,67 zł na przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie poprzez głosowanie radnych.

Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 r.
Art. 16 a ustawy o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek corocznego sporządzania
Oceny zasobów pomocy społecznej i przedstawiania go radzie gminy do końca kwietnia
kaŜdego roku kalendarzowego. Sprawozdanie to przygotowały pracownice OPS w Ujeździe,
a przedstawiła go radnym Kierownik Ośrodka – Danuta Ogaza.
Przedstawione w opracowaniu dane ukazują lokalną sytuację społeczno-demograficzną wraz
z problemami i potrzebami mieszkańców naszej gminy oraz stawiane wyzwania przed
realizatorami działań z zakresu pomocy społecznej. Jednym z najgłówniejszych jest
wspieranie osób i rodzin w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb Ŝyciowych i umoŜliwienie
przezwycięŜania trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są w stanie pokonać przy
wykorzystaniu własnych zasobów i moŜliwości.
We wnioskach końcowych zawarto ocenę wystarczalności zasobów pomocy społecznej.
Dodatkowo Kierownik Danuta Ogaza zapoznała radnych z podstawowymi załoŜeniami
funkcjonowania tzw. „asystenta rodziny”.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy
Ujazd z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
Sprawozdanie przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. Realizowane są dwa zadania
publiczne poprzez organizacje: LZS - upowszechnianie kultury fizycznej oraz Caritas Polska ochrona i promocja zdrowia.
Uwag nie zgłoszono.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący przedstawili pisemne wnioski Komisji Stałych RM w Ujeździe:
1. Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie zajęć sportowych w ZGS
w Ujeździe
2. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawach
porządkowych dotyczących remiz straŜackich na terenie naszej gminy oraz podjęcia
działań w celu usunięcia samosiejek na działce nr 193 w Nogowczycach (wniosek
sołtys Nogowczyc)
3. ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w sprawie pomalowania wiaty przystanku
PKS w Balcarzowicach
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi na wnioski zgłoszone na ostatnich sesjach:
- z GZO w Ujeździe w sprawie wykorzystania sprzętu multimedialnego w ZGS w Ujeździe
oraz PSP w Jaryszowie
- z GDDKiA w sprawie usunięcia graffiti na przyczółkach mostów w ciągu drogi A4
- z Zarządu Powiatu Strzeleckiego odnośnie remontu dróg powiatowych i obcinki drzew i
krzewów
- od Burmistrza Ujazdu w sprawie utwardzenia pobocza ul. Dębowej w Balcarzowicach
- oraz przekazania wniosków dotyczących dróg powiatowych Zarządowi Dróg Powiatowych.
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Pisemny wniosek radnego Tomasz Cichonia w sprawie ustawienia znaku
informacyjnego na skrzyŜowaniu ulic Kościuszki i 3-Maja w Ujeździe
2. Pisemny wniosek radnej Marii Krupa o ustawienie przewróconego znaku drogowego
– droga z pierwszeństwem przejazdu – przy wyjeździe z Kolonii Jaryszowskiej.

Radna Maria Krupa zwróciła uwagę na pozostawione po wycince konary i gałęzie drzew na
polach i łąkach przy poboczu drogi powiatowej z Ujazdu do Jaryszowa. Niszczą one uprawy
rolnikom. Zdaniem radnej wycinka była wykonana za późno.
Radny Sebastian Golec dodał, Ŝe zawsze po okresie zimowym ujawniają się nowe ubytki
i uszkodzenia nawierzchni dróg powiatowych; są one naprawiane zbyt późno
i w niewystarczającym stopniu.
Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie. Nie
zgłoszono uwag do protokołu.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs zwrócił się do radnych w sprawie ustalenia terminu
sesji Rady Miejskiej w maju, poniewaŜ w ostatni czwartek miesiąca w gminie będą odbywały
się uroczystości bierzmowania. Ustalono datę 28 maja.
Następnie przewodniczący poinformował radnych o otrzymaniu pozytywnej opinii RIO o
sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy Ujazd za 2013 rok. Radni otrzymają kopię tej
opinii na sesji absolutoryjnej.
Przewodniczący Rady odczytał takŜe pismo od Rady Gminy Lubrza z uchwałą w sprawie
przyjęcia stanowiska popierającego działania mające na celu zahamowanie wypływu środków
finansowych wypracowanych w regionie do budŜetu centralnego oraz zwiększenia dochodów
jednostek samorządu terytorialnego.
Radna Irena Kois zwróciła uwagę na rozregulowanie urządzenia sterującego włączanie
oświetlenia ulicznego w Niezdrowicach, gdyŜ lampy zapalają się zbyt późno.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XL Sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

