Protokół Nr XLI/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 maja 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, Dyrektor
MGODK Krystyna KałuŜny, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda oraz Kierownicy Referatów Urzędu: Monika Jastrzembska, Irena Tiszbierek
i 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 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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy Ujazd za 2013 rok i
sprawozdań finansowych.
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2013 rok
- przedstawienie sprawozdań finansowych
- przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy Ujazd
- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego
- przedstawienie opinii Komisji Stałych
- dyskusja
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy za 2013 rok
6. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2013 rok w formie uchwały.
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium
- przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu
wykonania budŜetu za 2013 rok
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania statutu ZGKiM w Ujeździe,
b) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budŜetowego,
c) wyraŜenia zgody na przejęcie przez Burmistrza Ujazdu od Zarządu Powiatu
Strzeleckiego zarządzania droga powiatową nr 1441O Zimna Wódka –
Jaryszów na odcinku od skrzyŜowania z drogą gminną nr 105758O Kolonia
Jaryszów w kierunku Zimnej Wódki o długości 400,00 mb w zakresie
pełnienia funkcji inwestora,
d) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Ujazd,
e) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok,
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
11. Sprawy róŜne.
12. 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 25 kwietnia - 28 maja 2014 r.
Informacja o pracy Burmistrza
Burmistrz Ujazdu - Tadeusz Kauch przedstawił radnym informację o pracy Urzędu w okresie
między Sesjami.
Omówił projekty uchwał zgłoszone na sesję oraz wydane w minionym okresie zarządzenia.
Podpisano umowy na następujące zadania:
- roboty budowlane na zadaniu: „Zabudowa pomp ciepła powietrze-woda oraz wykonanie
boiska do siatkówki plaŜowej w obiekcie sportowym w Ujeździe ul. Chrobrego”,
- remont nawierzchni drogi ul. Polnej w Olszowej,
- remont nawierzchni drogi w Niezdrowicach,
- malowanie barier na przepuście ul. Chrobrego w Ujeździe,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach,
- oraz nadzory inwestorskie na w/w zadania.
W maju nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora MGODK w Ujeździe. Na miejsce
GraŜyny Kocendy, która przeszła na rentę, powołano Krystynę KałuŜny.
Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ujeździe
przy ul. Chrobrego w Ujeździe”.
Dokonano odbioru zadania: „Adaptacja zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko
stałe”.
Odbyły się posiedzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”, spotkania
stowarzyszenia „Krainy św. Anny” oraz konferencja z udziałem Prezydenta RP w Opolu
(14 maja) na temat wdraŜania Opolskiej Karty Rodziny.
Norbert Jarosz zapytał o wysokość dofinansowania zadania zabudowy pomp ciepła na boisku
w Ujeździe, na co otrzymał odpowiedź Burmistrza, Ŝe w tym wypadku dofinansowanie
wyniesie 75 %.
Kolejne pytanie radnego Jarosza dotyczyło rodzaju nawierzchni remontowanej drogi
w Niezdrowicach – czy będzie pokryta dywanikiem asfaltowym? Burmistrz odpowiedział,
Ŝe nawierzchnia tej drogi zostanie wykonana z kostki.
Radny Sebastian Golec zabrał głos w sprawie obsady stanowiska Dyrektora MiejskoGminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe. Jego zdaniem Ośrodek nie
funkcjonował ostatnio zbyt dobrze, a działalność kulturalna w gminie Ujazd wymaga
gruntownej reformy. Wybranie nowego dyrektora w drodze konkursu mogłoby stworzyć
moŜliwość zmian. Wybór dyrektora z grona pracowników Ośrodka nie zmieni – wg radnego ogólnej koncepcji działalności kulturalnej w gminie Ujazd.
Radny dodał, Ŝe mimo moŜliwości prawnej powołania Dyrektora przez Burmistrza, konkurs
na to stanowisko powinien zostać ogłoszony, aby móc wybrać kandydata z najlepszą wizją
funkcjonowania Ośrodka.
Radny Norbert Jarosz wyraził odmienne zdanie – trudno ocenić wyniki po tygodniu pracy.
Powinniśmy dać nowej Dyrektor MGODK w Ujeździe więcej czasu i zaufania.
Radny Rajmund Suhs zapytał o zakres robót przy zadaniu: budowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Balcarzowicach – czy droga będzie kontynuowana przez las?

Burmistrz odpowiedział twierdząco, jednak drogę przez las zgodnie z kompetencją będzie
wykonywać Nadleśnictwo Rudziniec.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Ujazd za 2013 rok
i sprawozdań finansowych.
Sprawozdania przedstawiła Skarbnik Gminy Ujazd Helena Strycharz. Zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miejska powinna rozpatrzyć oprócz sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy, takŜe
sprawozdania finansowe i informację o stanie mienia komunalnego na koniec poprzedniego
roku. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Rada Miejska otrzymała 19 marca b.r.,
natomiast sprawozdania finansowe 24 kwietnia b.r., zgodnie z terminami ustawowymi.
Sprawozdania te były szczegółowo omawiane zarówno na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
przygotowującej wniosek o udzielenie absolutorium, jak i Komisji BudŜetu, Finansów
i Gospodarki w dniu 26 maja b.r. oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM
w Ujeździe w dniu 27 maja b.r.
BudŜet Gminy zgodnie z uchwałą budŜetową Nr XXV.131.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 27 grudnia 2012 roku wynosił 22.886.112,- zł
Wartość budŜetu na dzień 31.12.2013 zmniejszyła się o 2,65 %, czyli 606.950 zł i ostatecznie
wyniosła 22.279.162,- zł.
Na plan dochodów 19.463.236 zł wykonano 19.460.784,44 zł, co stanowi 99,9 % planu.
Na plan wydatków 21.987.162 zł wydatkowano kwotę 20.183.709,26 zł, co stanowi
91,8 % planu.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 419.259,62 zł,
z czego 135.359,57 zł - to zaległości z roku 2013, a z lat ubiegłych pozostało: 283.900,05 zł.
W roku 2013 zaplanowano deficyt w wysokości 5.147.603 zł, który miał być pokryty
poŜyczką w kwocie 1.500.000 zł oraz kredytem w wysokości 3.647.603 zł. W związku
z negatywną opinią RIO w sprawie planowanej kwoty długu i zastrzeŜeniami moŜliwości
sfinansowania deficytu zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego na kwotę
2.450.700 zł oraz zmieniono umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach
RPOWO na lata 2007-2013 z refinansowania na płatności zaliczkowe. W wyniku tych działań
kwota planowanego deficytu wyniosła 2.523.926zł, do pokrycia przez emisję obligacji
komunalnych i poŜyczki z WFOŚ i GW. Na koniec roku budŜetowego deficyt wyniósł
722.924,82 zł, który został pokryty środkami z emisji obligacji. Na spłatę zaciągniętych
wcześniej poŜyczek wydatkowano wolne środki w kwocie 292.000 zł.
Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budŜecie kwotę 5.407.114 zł,
a wydatkowano kwotę 4.664.807,75 zł, co stanowi 86,3% planu i 23,11% ogółu wydatków
wykonanych w 2013 roku.
Z informacji przedstawionej radnym wynika, ze Gmina Ujazd na dzień 01.01.2013 posiadała
prawo własności do gruntów o powierzchni: 249,0618 ha. W wyniku nabycia gruntów
odpłatnie i nieodpłatnie w roku 2013 przybyło Gminie 0,0988 ha, a wskutek zbycia
/sprzedaŜy, aktualizacji podziału geodezyjnego/ ubyło 1,4077 ha.
Stan mienia Gminy na 31 grudnia 2013 wynosi 247,7529 ha.
Gmina Ujazd posiada 100 udziałów na kwotę 144 000 zł w „Ujazdowskim Inkubatorze
Przedsiębiorczości”.
Wykazane kwoty w bilansie z wykonania budŜetu są zgodne z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej budŜetu na koniec roku 2013. Suma aktywów i pasywów na koniec
roku 2013 wynosi: 2.156.148,67 zł. Natomiast łączny bilans jednostki budŜetowej
i samorządowego zakładu budŜetowego wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę
w wysokości 90.179.116,14 zł na dzień 31 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych RM w Ujeździe Tomasz Cichoń odczytał pozytywne opinie Komisji na temat
sprawozdania z wykonania budŜetu, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia
komunalnego za rok 2013.
Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę nr 81/2014 z dnia 16 kwietnia b.r. Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniującą sprawozdanie Burmistrza Ujazdu
z wykonania budŜetu Gminy Ujazd za 2013 r. .
Następnie przewodniczący zaprosił Radnych do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania
budŜetu za 2013 rok.
Nie zgłoszono Ŝadnych uwag.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu
na 2013 rok i poddał go pod głosowanie radnych:
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XLI.235.2014 została podjęta jednogłośnie.
Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2013 rok w formie uchwały.
Po pozytywnym rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Burmistrza Ujazdu z wykonania
budŜetu Gminy za 2013 rok, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Maria Krupa
przedstawiła Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ujazdu z wykonania budŜetu za 2013 rok. Uchwała
ta została jednomyślnie przyjęta przez cały 5 - osobowy skład Komisji i przedstawiona
Radzie.
Następnie przedstawiona została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu o przedłoŜonym przez Komisję Rewizyjną wniosku wyraŜona uchwałą nr 175/2014
z dnia 14 maja b.r.
Radny Sebastian Golec zabrał głos, chcąc wyrazić swoją ocenę pracy Urzędu i Burmistrza.
Wyraził Ŝal, Ŝe radni mają za mało informacji, często o istotnych dla gminy faktach, czy
działaniach Burmistrza; bywa, Ŝe dowiadują się o tym z prasy. Jako przykład niedostatecznej
informacji podał procedurę uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Ujazd, gdzie, jego zdaniem, dokumenty były omawiane przez Radę
zbyt późno, bez moŜliwości szerszego udziału decyzyjnego. Radny postanowił zagłosować
zatem przeciwko udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ujazdu.
Radna Maria Krupa wyraziła zdanie, Ŝe udzielenie absolutorium Burmistrzowi jest
równoznacznie z oceną pracy wszystkich urzędników, ale takŜe całej Rady Miejskiej, bo
przez cały rok opiniowała pozytywnie projekty uchwał przedkładane przez Burmistrza,
akceptując takŜe zmiany w budŜecie. Maria Krupa uwaŜa, Ŝe za ten rok wspólnej pracy naleŜą
się podziękowania zarówno Burmistrzowi, jak i Pani Skarbnik i urzędnikom, ale takŜe
właśnie radnym – jako organowi stanowiącemu.
Radny Waldemar Fogel przyznał trochę racji wypowiedzi Sebastiana Golca, jednak dodał, co
takŜe podkreślił Norbert Jarosz, Ŝe nasza Gmina realizuje sporo inwestycji (przykład –
zabytkowy Spichlerz), rozwija się dość intensywnie i pozyskuje maksymalnie duŜo na ten cel
funduszy unijnych. Jest to głównie zasługa Burmistrza, a takŜe pracowników Urzędu.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Ujeździe o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z wykonania budŜetu za 2013
rok.
Na ustawowy stan 15 Radnych w głosowaniu wzięło udział 15:
Za oddano:
13 głosów
Przeciw:
1 głos
Wstrzymujących się: 1 głos
Uchwała nr XLI.236.2014 została podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego
składu Rady Miejskiej w Ujeździe.
W imieniu radnych Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs złoŜył podziękowania
i gratulacje Burmistrzowi Ujazdu - Tadeuszowi Kauchowi oraz Skarbnik Gminy Helenie
Strycharz z tytułu uzyskania absolutorium.
Burmistrz Ujazdu podziękował radnym za pozytywną ocenę wykonania budŜetu w minionym
roku. Wyraził takŜe Ŝal do radnego Sebastiana Golca za niesprawiedliwą jego zdaniem
krytykę, bowiem, jeśli tylko są jakieś problemy z przepływem informacji, to tylko z powodu
pośpiechu i nadmiaru zajęć i obowiązków, a nie ze złej woli.
Nasza Gmina wciąŜ realizuje inwestycje dla poprawy jakości Ŝycia jej mieszkańców,
korzystając maksymalnie z dofinansowania z unijnych środków. Burmistrz i pracownicy robią
wszystko, co moŜliwe, Ŝeby rozwijać naszą strefę ekonomiczną, której rozwój ma duŜy
wpływ na stan finansów Gminy.
Na zakończenie Burmistrz Ujazdu podziękował Pani Skarbnik, kierownikom referatów
i pracownikom Urzędu za całoroczną pracę i wszystkim radnym za owocną współpracę.
Przewodniczący obrad zarządził kilkuminutową przerwę.
W czasie przerwy jeden radny opuścił salę posiedzeń i w dalszym ciągu Rada obradowała
w składzie 14- osobowym, co zapewniało prawomocność obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- nadania statutu ZGKiM w Ujeździe
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Piotr Przygoda. W związku z oddaniem do uŜytku targowiska miejskiego oraz planowanym
oddaniem do uŜytku Kompleksu sportowego - rekreacyjnego w Ujeździe naleŜy zwiększyć
zakres działalności zakładu, stąd konieczność zmiany Statutu.
Radny Tomasz Cichoń odczytał pozytywną opinię o
ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych w dniu 27 maja b.r.
Uwag ani pytań do projektu nie zgłoszono.

przedstawionym

projekcie

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 XLI.237.2014 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego
Projekt przedstawił ponownie Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda. Określa się w niej stawkę
dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Ujeździe na 2014 r. w wysokości 16,00 zł brutto

stanowiącej dopłatę do utrzymania 1 m2 powierzchni uŜytkowej targowiska miejskiego.
Koszty związane z utrzymaniem targowiska miejskiego planowane są w kwocie 75.800 zł na
rok.
Radny Tomasz Cichoń odczytał pozytywną opinię o przedstawionym projekcie
ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych.
Uwag ani pytań do projektu 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 XLI.238.2014 została podjęta jednogłośnie.
- wyraŜenia zgody na przejęcie przez Burmistrza Ujazdu od Zarządu Powiatu
Strzeleckiego zarządzania droga powiatową nr 1441O Zimna Wódka – Jaryszów na
odcinku od skrzyŜowania z drogą gminną nr 105758O Kolonia Jaryszów w kierunku
Zimnej Wódki o długości 400,00 mb w zakresie pełnienia funkcji inwestora
Projekt omówiony został przez Burmistrza Ujazdu Tadeusza Kaucha.
Gmina Ujazd planuje realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej
Kolonii w Jaryszowie” w 2015r. ze złoŜeniem wniosku na dofinansowanie tego zadania we
wrześniu 2014r. do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych”.
Droga gminna Kolonia zostanie rozbudowana na odcinku ok. 900,00 mb wraz z kanalizacją
burzową. Jest moŜliwość, aby do zakresu całego zadania zostały dodane roboty konieczne do
prawidłowego funkcjonowania całej inwestycji, ale zrealizowane częściowo w pasie drogi
powiatowej nr 1441 Zimna Wódka – Jaryszów. Realizacja tak szerokiego zakresu robót oraz
połączenie drogi gminnej z powiatową, pozwoli nam zyskać partnera w realizacji naszego
przedsięwzięcia, co ma istotne znaczenie w rankingu punktowym wniosku o dofinansowanie.
Zarząd Powiatu Strzeleckiego wstępnie zadeklarował finansowy udział w realizacji zadania
(część powiatowa) w wysokości 150.000,00 zł. Zakres techniczny obejmowałby przebudowę
drogi powiatowej nr 1441O Zimna Wódka – Jaryszów na odcinku o dł. ok. 400,00 mb od
skrzyŜowania drogi gminnej na Kolonię w kierunku Zimnej Wódki. Zgodnie z art. 19 ust.1
ustawy z dnia 15 marca 1985r. przebudowa drogi a zgodnie z art.20 pkt.3 w/w ustawy
pełnienie funkcji inwestora naleŜą do zarządcy drogi.
Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy o drogach zarządzanie drogami moŜe być przekazane
pomiędzy zarządcami w trybie porozumienia. Zawarcie porozumienia jest konieczne, gdyŜ
tylko na tej podstawie Burmistrz Ujazdu stanie się zarządca odcinka drogi powiatowej
i będzie mógł uzyskać pozwolenie na budowę, a następnie zrealizować zadanie.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie.
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 XLI.239.2014 została podjęta jednogłośnie.

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Ujazd.
Projekt był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Uchwała taka była
podejmowana w kwietniu b.r. jednak z powodu braku istotnego z prawnego punktu widzenia
zapisu dotyczącego moŜliwości obniŜki czynszu najmu dla mieszkańców o najniŜszym
dochodzie na członka rodziny, Wojewoda Opolski uznał uchwałę za niewaŜną. Obecny
projekt został uzupełniony przez odpowiedni zapis.
Radny Tomasz Cichoń odczytał pozytywną opinię o
ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych.
Uwag nie zgłoszono.

przedstawionym

projekcie

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 XLI.240.2014 została podjęta jednogłośnie.
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy- pani Helena Strycharz. Zmiany
w budŜecie nastąpiły na skutek m.in. zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu podatku
od nieruchomości, otrzymania dodatkowych środków na realizację projektu systemowego
„Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną”, zmniejszenia po przetargu planu
wydatków na zadaniu – „Budowa drogi do gruntów rolnych Balcarzowice – Sieroniowice”,
zmniejszenia planu wydatków bieŜących w PSP Jaryszów, wprowadzenia zadania
„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Jaryszów- Zimna Wódka”,
remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych na Wapiennik, modernizacji drogi
wewnętrznej w Balcarzowicach, dotacji przedmiotowej do 1 m² powierzchni uŜytkowej
targowiska znajdującego się w zabytkowym spichlerzu, czy modernizacji pomieszczeń w PSP
Jaryszów dla dzieci niepełnosprawnych.
Oprócz tego nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z - „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej parku miejskiego w Ujeździe wraz z budową boiska wielofunkcyjnego
na działkach nr 431, 425 obręb Ujazd” na - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku
miejskiego na działkach nr 431, 425 obręb Ujazd oraz budowa ekologicznego boiska
wielofunkcyjnego na działce na 419 w Ujeździe”.
Salę posiedzeń opuściła kolejna radna. Na sali pozostało 13 radnych, co stanowiło quorum;
obrady w dalszym ciągu były prawomocne.
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 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XLI.241.2014 została podjęta jednogłośnie.

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Projekt omówiony został przez Skarbnik Gminy – Helenę Strycharz.
Po zmianach budŜetu wartości wykazane w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa
dotyczące roku 2014 zmieniają się;
- dochody bieŜące zwiększają się o kwotę 60 876 zł, w tym: podatek od nieruchomości
o kwotę 45 625 zł, dotacje o kwotę 15 251 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 23 796 167 zł, dochody bieŜące
- 17 271 979 zł, planowana kwota dochodów majątkowych - 6 524 188 zł.
Plan wydatków bieŜących zwiększył się o kwotę 60 876 zł,
po zmianach kwota wydatków ogółem 25 367 809 zł, w tym: wydatki bieŜące
- 16 271 309 zł, wydatki majątkowe - 9 096 500 zł.
RóŜnica między planowanymi dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi 1 000 670 zł. Kwota planowanego deficytu nie zmieniła się.
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 13 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
0
0
Wstrzymujących się
Uchwała nr XLI.242.2014 została podjęta jednogłośnie
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Norbert
Jarosz odczytał takŜe wnioski z Komisji dotyczący dróg gminnych w Starym Ujeździe:
- połoŜenie nawierzchni asfaltowej na dł. ok. 300 m od ul. Chopina do drogi Starostrzeleckiej
- utwardzenie tłuczniem lub frezowinami ul. Kluczowskiej między Kopaniną
a Ferdynandem lub podjęcie innych działań w celu uzyskania przejezdności tej drogi.
Interpelacje i wolne wnioski
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał odpowiedzi Zarządu Powiatu
Strzeleckiego dotyczące wycinki krzewów na odcinkach: Ujazd – Stary Ujazd oraz
Nogowczyce – Balcarzowice, a takŜe Balcarzowice – Sieroniowice
Oraz odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na złoŜone poprzednio wnioski radnych w sprawie:
- zakupu motopomp szlamowych i remontów remiz
- ustawienia przewróconego znaku drogowego przy wjeździe na Kolonię
- pomalowania przystanku w Balcarzowicach
- ustawienia znaków informacyjnych o kierunkach jazdy na drodze krajowej w Ujeździe
- polepszenia warunków zajęć sportowych dla dzieci w ZGS w Ujeździe (pomalowanie sali
gimnastycznej, zakup sprzętu)
- usunięcia samosiejek przy drodze gminnej w Nogowczycach.
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Wniosek pisemny Waldemara Fogla w sprawie ponownego zainstalowania hydrantu
w przysiółku Buczki

2. Wniosek Magdaleny Ogaza w sprawie oczyszczenia zatkanych wpustów ulicznych
kanalizacji burzowej w Zimnej Wódce
3. Wniosek kolejny radnej Ogaza w sprawie usunięcia suchego drzewa przy ul.
Strzeleckiej w Zimnej Wódce, które stanowi zagroŜenie dla ruchu pojazdów i pieszych
Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej
Protokół z XL Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Nie zgłoszono uwag do protokołu.
Sprawy róŜne
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Krzysztof Panek rozdał radnym harmonogram
selektywnej zbiórki odpadów z terminami zbiórki elektrośmieci oraz podstawienia mobilnego
PSZOK-a w poszczególnych wioskach.
Przewodniczący obrad odczytał pismo, które przyszło do Rady Miejskiej w sprawie
zalewania wodami deszczowymi prywatnej działki w Sieroniowicach.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe na razie urzędnicy byli na wizji lokalnej; na następnej sesji
poinformuje radnych, jakie podjęto decyzje w tej sprawie.
Przewodniczący Rady przedstawił teŜ stwierdzenie przez Wojewodę Opolskiego niewaŜności
uchwały RM w Ujeździe w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Ujazd. Ta uchwała została poprawiona na obecnej sesji.
Kolejnym pismem odczytanym przez przewodniczącego była informacja Gminnego Zarządu
Oświaty w Ujeździe o przedłuŜeniu kadencji dyrektora PSP w Jaryszowie pani Beacie
Hornung na kolejne 5 lat.
Radny Sebastian Golec zadał pytanie - kto wyciął drzewka w Starym Ujeździe?
Burmistrz odpowiedział, Ŝe pracownicy ZGKiM w Ujeździe zrobili to na wniosek Rady
Sołeckiej Starego Ujazdu.
Kolejne uwaga Sebastiana Golca dotyczyła niegospodarności Lasów Państwowych –
leśniczówka w Starym Ujeździe niszczeje, a parę km dalej, w Nogowczycach buduje się nową
leśniczówkę.
Burmistrz przyznając radnemu rację dodał, Ŝe Gmina w tej sprawie nie jest stroną i nie moŜe
nic zrobić.
Radny Roman Kalisz zgłosił konieczność wycięcia krzewów przy wyjeździe
ze Strefy na Sieroniowice i Buczki.
Burmistrz zapewnił, Ŝe w najbliŜszym czasie to będzie skoszone.
Zakończenie posiedzenia
Wyczerpawszy porządek XLI Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe przewodniczący obrad
zamknął posiedzenie.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

