Protokół Nr XLII/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 26 czerwca 2014 roku w sali
widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej. Sesja trwała od godz.
1200 do godz. 1500.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs. Udział w niej wzięli
radni Rady Miejskiej oraz: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena
Strycharz, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor
MGODK Krystyna KałuŜny, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, dyrektorzy szkół gminnych
i przedszkola, kierownik referatu Urzędu Miejskiego Krzysztof Panek, sołtysi gminy oraz
dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna Kubik, a takŜe najlepsi absolwenci szkół
gminnych wraz ze swoimi wychowawcami oraz rodzicami.
Przewodniczący obrad powitał przybyłych gości oraz radnych. Na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 11, 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.
Uroczysta część sesji z udziałem absolwentów szkół gminnych:
3. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania
wyróŜnień absolwentom.
4. Wręczenie nagród wyróŜnionym absolwentom szkół gminy Ujazd
5. Wolna dyskusja.
Część robocza:
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
7. Informacja o pracy Burmistrza.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice,
d) udzielenia pomocy finansowej,
e) inkasa opłaty targowej,
f) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok,
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej wykorzystania dotacji z
Gminy na działalność Caritas w gminie Ujazd.
10. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
11. Interpelacje i wolne wnioski.
12. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
13. Sprawy róŜne.
14. Zakończenie posiedzenia.
Część uroczysta XLII Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Kultury,
Oświaty i Spraw Społecznych Agaty Trusz o przedstawienie wniosku Komisji dotyczącego

przyznania wyróŜnień najlepszym absolwentom szkół gminy Ujazd w roku szkolnym
2013/2014.
Przewodnicząca Komisji odczytała wniosek, który został przyjęty jednogłośnie przez
obecnych radnych.
Przystąpiono do wręczenia nagród wyróŜnionym przez Radę Miejską absolwentom,
a wychowawcom listów gratulacyjnych i kwiatów.
Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróŜnieni zostali :
Absolwenci klas VI szkół podstawowych:
- Dominik Gorgosch
- Agata Kocur
- Aleksandra Wilk
- Adrianna Kurka
- Agata Hajduk
- Barbara Włoszek

– klasa VI PSP Jaryszów
– klasa VI PSP Ujazd
– klasa VI PSP Ujazd
– klasa VI PSP Olszowa
– klasa VI PSP Ujazd
– klasa VI PSP Olszowa

Absolwenci klas III Publicznego Gimnazjum:
- Kinga Kocur
- Adriana Gruszka
- Sandra Pallus
- Monika Sładek

– Klasa III a
– Klasa III a
– Klasa III a
– Klasa III a

Nagrodę specjalną radni przyznali uczennicy klasy III a Publicznego Gimnazjum w Ujeździe
Kindze Kocur, która osiągnęła najwyŜszą wśród absolwentów szkół gminnych średnią ocen
– 5,44, brała udział w konkursach przedmiotowych z biologii, geografii, historii, chemii
zajmując pierwsze miejsca na szczeblu gminnym. Jest takŜe laureatką konkursu na szczeblu
wojewódzkim „Sylwetka i działalność wybranego dowódcy oddziału śołnierzy
Niezłomnych”. Wykazywała róŜnorodne zainteresowania i umiejętności – uczestniczyła
w wielu konkursach. Aktywnie uczestniczyła w pracach Samorządu Uczniowskiego, była
współzałoŜycielką wolontariatu szkolnego, brała udział w programie „Adopcja serc”. Kinga
swoją wzorową postawą godnie reprezentowała szkołę na forum gminy, powiatu
i województwa.
Gratulacje i podziękowania od Rady Miejskiej i Burmistrza Ujazdu otrzymali wychowawcy
i opiekunowie wyróŜnionych absolwentów: Irena Kosarzycka, Joanna Hermanowicz, Lucyna
Wiśnia, Małgorzata Włodarczyk.
Następnie Burmistrz Ujazdu wręczył stypendia oraz dyplomy najlepszym uczniom z gminy
Ujazd oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. Za I semestr stypendium otrzymały 3 osoby, a w
II semestrze przyznano je aŜ 17 uczniom.
Burmistrz złoŜył takŜe podziękowania dyrektorkom gminnych szkół i przedszkola.
Burmistrz Tadeusz Kauch zwrócił się do nagrodzonych uczniów z podziękowaniami
i gratulacjami za wspaniałe wyniki w nauce. Średnia ocen jest naprawdę imponująca i godna
podziwu. Wymagało to duŜego nakładu pracy i za to naleŜy się nagrodzonym absolwentom
serdeczne podziękowanie ze strony Burmistrza i Rady Miejskiej.

Taka uroczysta sesja Rady Miejskiej z udziałem najlepszych uczniów jest organizowana od
kilku lat i corocznie ilość zdolnej młodzieŜy napawa dumą władze Gminy. Te bardzo dobre
wyniki w nauce otwierają naszym absolwentom drzwi do najlepszych szkół średnich.
Burmistrz pogratulował takŜe nauczycielom i obecnym rodzicom zaznaczając, Ŝe bez ich
zaangaŜowania i pracy nie byłoby takich osiągnięć ich dzieci i wychowanków. Zdolności
i talenty muszą być wsparte pracą zarówno uczniów, jak i ich rodziców oraz nauczycieli.
Wszystkim w dniu dzisiejszym naleŜą się słowa uznania i podziękowania.
Na zakończenie Burmistrz Ujazdu Ŝyczył wszystkim pełnych wraŜeń, słonecznych
i bezpiecznych wakacji, które będą nagrodą za wytęŜoną pracę w roku szkolnym; Ŝyczył teŜ
powrotu do szkół w dniu 1 września w pełni energii i zapału do dalszej pracy.
Gratulacje wyróŜnionym absolwentom oraz Ŝyczenia udanych i bezpiecznych wakacji złoŜyły
radne: Agata Trusz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz
Magdalena Ogaza i Maria Krupa, która wyraziła dumę z naszych zdolnych uczniów Ŝycząc
im, aby zawsze pamiętali, skąd pochodzą i byli z tego dumni.
Podziękowania dla uczniów złoŜyli takŜe Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego Jadwiga
Pszon-Chwedyna oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs.
Na zakończenie uroczystej części sesji zrobiono pamiątkowe zdjęcie wyróŜnionych uczniów
i ich wychowawców oraz wysłuchano kilku utworów wykonanych na waltorni przez
wyróŜnionego nagrodą Burmistrza Ujazdu Łukasza Ogazę.
Przewodniczący obrad zarządził 15-minutową przerwę.
Część robocza.
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 29 maja do dnia 26 czerwca b.r.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
Zostały omówione projekty uchwał na sesję, wydane zarządzenia oraz podpisane umowy.
W minionym miesiącu podpisano umowy na: modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Balcarzowicach, przebudowę nawierzchni drogi na Goj w Ujeździe, usunięcie
azbestu z powierzchni dachowych wg wniosków mieszkańców gminy, rozbiórkę budynku
gospodarczego i wymianę dachu na budynku przedszkola w Zimnej Wódce.
Ponadto Burmistrz poinformował radnych, Ŝe w dniu 24 czerwca b.r. Sejmik Województwa
Opolskiego podjął uchwałę określającą lokalizację RIPOK-a w Kędzierzynie –Koźlu. W
sprawach gospodarki odpadami odbyło się takŜe posiedzenie Związku Międzygminnego
„Czysty Region” w K-Koźlu.
Na koniec Burmistrz dodał, Ŝe w gminie Ujazd tworzy się system sms-owego powiadamiania
mieszkańców, który będzie słuŜyć przekazywaniu informacji o zagroŜeniach pogodowych,
o awariach np. wodociągu, czy sieci elektrycznej, o waŜnych wydarzeniach w gminie. KaŜdy
mieszkaniec gminy moŜe za swoją zgodą znaleźć się w sms-owej bazie tego systemu.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenów wsi Sieroniowice.
Burmistrz Ujazdu omówił ogólnie załoŜenia projektu.
Przystąpienie do sporządzenia przedmiotowego planu wynika:

- ze złoŜonych wniosków w większości przez właścicieli nieruchomości. ZłoŜono dziewięć
wniosków, z których jeden obejmujący teren o największej powierzchni (około 10ha) dotyczy
przeznaczenia gruntów rolnych połoŜonych w rejonie przysiółka Grzeboszowice, po
wschodniej stronie drogi krajowej nr 88 pod zabudowę przemysłową, dwa wnioski dotyczą
przeznaczenia gruntów rolnych równieŜ w rejonie Grzeboszowic, ale połoŜonych po
zachodniej stronie drogi krajowej nr 88 pod zabudowę usługową lub usługowomieszkaniową. Pozostałe wnioski dotyczą przeznaczenia gruntów, połoŜonych w róŜnych
częściach wsi Sieroniowice, pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową,
usługową lub usługowo-produkcyjną. Wnioskowany sposób zagospodarowania terenów jest
w całości zgodny (w przypadku 8 wniosków) lub zgodny częściowo (w przypadku 1 wniosku)
z kierunkami rozwoju gminy określonymi w obowiązującym Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd;
- ze zmiany uregulowań prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej oraz ochrony
środowiska i przyrody oraz konieczności dostosowania do obowiązujących przepisów, w tym
m.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo ochrony
środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
- z konieczności dostosowania zapisów planu miejscowego do dokumentów wyŜszego rzędu,
w tym zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.
Burmistrz dodał, Ŝe jednym z wnioskodawców był przedsiębiorca transportowy z Jaryszowa,
który planuje przenieść swoją bazę transportową do Strefy Aktywności Gospodarczej.
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 11 Radnych,
Za oddano
11 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XLII.243.2014 została podjęta jednogłośnie.
- udzielenia pomocy finansowej
Projekt przedstawił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch.
Pomoc finansowa w wysokości 30.000 zł, określona w uchwale, zostanie przekazana zgodnie
z ustawą o finansach publicznych Powiatowi Strzeleckiemu z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1461O
Sieroniowice -Ujazd”. Chodzi głównie o odcinek drogi Sieroniowice-Nogowczyce.
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 11 Radnych,
Za oddano
11 głosów
Przeciw
0
się
0
Wstrzymujących
Uchwała nr XLII.244.2014 została podjęta jednogłośnie.

- inkasa opłaty targowej
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz.
W związku ze złoŜeniem rezygnacji z funkcji inkasenta osoby pobierającej obecnie opłatę
targową, zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie inkasa tej opłaty.
Zakład BudŜetowy będzie administrował Targowiskiem Stałym, dlatego zasadne jest równieŜ
pobieranie przez niego opłaty targowej. Uchwała określa przysługujące za to wynagrodzenie
w wysokości 50 % zainkasowanych kwot.
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 11 Radnych,
Za oddano
11 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XLII.245.2014 została podjęta jednogłośnie.
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok
Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy- Helenę Strycharz.
Na zwiększenie planu dochodów Gminy wpłynęła otrzymana dotacja na budowę drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Balcarzowice – Sieroniowice, przyznanie dofinansowania
z PROW-u zadania: „zabudowa pomp ciepła oraz wykonanie boiska do siatkówki plaŜowej
w Ujeździe”, a takŜe dotacja celowa dla OPS na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.
Zmniejszenie planu wydatków wynika z korekt planów na wydatkach bieŜących
i majątkowych po podpisanych umowach na dofinansowanie. Zwiększenie planu wydatków
spowodowane jest udzieleniem dotacji Powiatowi Strzeleckiemu (zgodnie z uchwałą),
przeznaczeniem dodatkowych środków na remonty dróg (ul. Chrobrego, droga na Goj
w Ujeździe), opracowanie dokumentacji na przebudowę parteru budynku urzędu, promocję
gminy, a takŜe wprowadzeniem nowego zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części Zimnej Wódki
oraz Ujazdu-Piasków oraz budowa wodociągu dla części wsi Klucz i Grzeboszowice”, oraz
korekt wydatków po finalizacji umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
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 11 Radnych,
Za oddano
11 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XLII.246.2014 została podjęta jednogłośnie
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Ten projekt omówiony został równieŜ przez Skarbnika Gminy.
Po zmianach budŜetu wartości wykazane w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa
dotyczące roku 2014 zmieniają się następująco:
- dochody bieŜące zwiększają się o kwotę 26 096 zł
- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 291 220 zł, w tym: 94 025 zł - dofinansowanie

z budŜetu Województwa Opolskiego budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Balcarzowice - Sieroniowice, 197 195 zł - dofinansowanie z PROW zadania - zabudowa
pomp ciepła (powietrze-woda) oraz wykonanie boiska do siatkówki plaŜowej w obiekcie
sportowym przy ul. Chrobrego w Ujeździe.
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 24 113 483 zł, dochody bieŜące - 17 298 075 zł,
planowana kwota dochodów majątkowych - 6 615 408 zł.
Plan wydatków bieŜących zmniejszył się o kwotę 4 000 zł, wydatków majątkowych
zwiększył się o 321 316 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 25 685 125 zł, w tym: wydatki bieŜące - 16 267 309 zł,
wydatki majątkowe - 9 417 816 zł.
RóŜnica między planowanymi dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi - 1 030 766 zł
Kwota planowanego deficytu, która wynosi 1 571 642 zł, nie zmieniła się.
Do planu rocznych wydatków majątkowych wprowadzono dotację dla Starostwa
Strzeleckiego na dofinansowanie drogi powiatowej Sieroniowice - Ujazd Nr 811461 O
w kwocie 30 000 zł i opracowanie dokumentacji na przebudowę parteru budynku urzędu wraz
z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz opracowanie projektu
przebudowy rozdzielni głównej energii elektrycznej z układem pomiarowym w kwocie
32 000 zł.
Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono do realizacji w latach 2014-2015 zadanie o wartości
kosztorysowej 3 045 000 zł, pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka,
Ujazd-Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
Na to zadanie złoŜono wniosek o dofinansowanie (do 50%) z PROW.
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 11 Radnych,
Za oddano
11 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XLII.247.2014 została podjęta jednogłośnie
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej wykorzystania dotacji
z Gminy na działalność Caritas w gminie Ujazd.
Protokół pokontrolny nr 17/2014 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję 10 czerwca b.r.
przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Maria Krupa.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie przyjęcia protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Za przyjęciem protokołu zagłosowało 11 radnych.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Przewodniczący przedstawili pisemne wnioski Komisji Stałych RM w Ujeździe:
1. Komisji Rewizyjnej w sprawie dodatkowego zatrudnienia rehabilitanta-masaŜysty
w Gabinecie Rehabilitacyjnym w Ujeździe

2. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawie
zapoznania się Komisji z planowanymi zmianami granic obszarów Natura 2000.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na
ostatniej Sesji dotyczące:
- ponownego zainstalowania usuniętego hydrantu w Zimnej Wódce
- ułoŜenia nawierzchni asfaltowej w Starym Ujeździe (od ul. Chopina do Starostrzeleckiej)
oraz utwardzenia drogi „Kluczowskiej”
- wyczyszczenia wpustów ulicznych kanalizacji burzowej w Zimnej Wódce (przesłano do
Zarządu Powiatu Strzeleckiego)
- wykorzystania sprzętu multimedialnego w szkołach w Jaryszowie i Ujeździe,
- wycinki suchego drzewa przy ul. Strzeleckiej w Zimnej Wódce.
Prowadzący obrady odczytał takŜe odpowiedź z GDDKiA, Oddziału w Opolu w sprawie
zmiany lokalizacji oznakowania drogowskazowego na skrzyŜowaniu ul. Kościuszki i 3 Maja
w Ujeździe.
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Radna Maria Krupa zwróciła się z pisemnym wnioskiem w sprawie wycinki krzewów
i drzewek przy odcinku drogi powiatowej z Jaryszowa do Zimnej Wódki.
2. Pisemny wniosek radnego Rajmunda Suhs w sprawie braku pojemników na bioodpady w miejscowości Balcarzowice.
3. Pisemny wniosek radnego Sebastiana Golca w sprawie przeanalizowania moŜliwości
skorzystania z partnerstwa publiczno- prywatnego przy realizacji gminnych inwestycji
– np przy odrestaurowaniu ruin zamku w Ujeździe.
4. Drugi wniosek Sebastiana Golca dotyczył utworzenia orkiestry w gminie Ujazd.
5. Kolejny wniosek radnego Sebastiana Golca zgłoszony został w sprawie utworzenia
tzw. „pchlego targu” w Ujeździe, np. na pl. Lompy.
Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs odczytał pisma skierowane do Rady Miejskiej:
- zaproszenie do Nogowczyc na III Turniej Siatkowej Piłki PlaŜowej w dniu 28 VI 2014 r.,
które wystosowała sołtyska wsi – Ilona Ibrom,
- pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zaopiniowania propozycji
zmian granic obszarów Natura 2000,
- uchwałę rady Gminy Kobiór w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie
wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budŜetu centralnego oraz
zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
Radny Sebastian Golec zwrócił się z wnioskiem o skonsultowanie formy i treści tablicy
promocyjnej sołectwa Stary Ujazd na placu za Urzędem Miejskim ze wszystkimi podmiotami
i organizacjami działającymi na terenie sołectwa: np. z kołem TSKN, LZS-em, organizacjami
młodzieŜowymi, itp., a nie tylko z radą sołecką.
Burmistrz Ujazdu nawiązał do pisma odczytanego na ostatniej sesji od mieszkańca
Sieroniowic w sprawie zalewania wodami deszczowymi jego prywatnej działki.
Przeprowadzono wizję w terenie i stwierdzono, iŜ działka ta połoŜona jest w jednym
z najniŜszych punktów wsi Sieroniowice i przy intensywnych burzach i opadach deszczu

naraŜona jest na zalewanie. PrzydroŜne rowy słuŜą do odprowadzania wód opadowych
z samej drogi, gdyŜ zgodnie z art.39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
zabrania się odprowadzenia wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów
przydroŜnych. Do odprowadzania nadmiaru wód zarówno opadowych, jak i gruntowych
z posesji i pól słuŜą urządzenia melioracyjne, które naleŜy wykonać własnym staraniem i na
własny koszt. W celu zapewnienia droŜności i swobodnego przepływu wody naleŜy
wymienić pod zjazdem rury na większe przekroje. Jest to obowiązkiem właściciela posesji
zgodnie z art. 29 ustawy.
Stosowna odpowiedź została przesłana do nadawcy pisma.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XLII sesję Rady Miejskiej.
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