Protokół Nr XLIII/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 sierpnia 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,
Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor MGODK
Krystyna KałuŜny, 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
sesjami.
4. Informacja o pracy Burmistrza.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2014
roku.
6. Podjecie uchwał w sprawie:
a) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
10. Sprawy róŜne.
11. Zakończenie posiedzenia.
Przed realizacją punktów obrad sesji złoŜono urodzinowe Ŝyczenia radnej Marii Borek i
radnemu Andrzejowi Grabcowi.
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 26 czerwca do dnia 28 sierpnia b.r.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
Omówił wydane w tym czasie zarządzenia i opracowane projekty uchwał. Przedstawił
radnym takŜe wykaz zadań inwestycyjnych zakończonych oraz zadań, na których wykonanie
podpisano umowy w minionym okresie. Burmistrz poinformował radnych o ogłoszeniu
przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociągowej Zimna Wódka, Ujazd-Piaski oraz budowę wodociągu w miejscowości
Klucz i Grzeboszowice. Termin składania ofert upływa 1 września b.r.
Gmina ogłosiła przetarg na dowóz uczniów do szkół; sprawa organizacji transportu
publicznego została na razie odłoŜona, poniewaŜ nie moŜna było czekać na ostateczne

ustalenia w tej sprawie – Gmina musiała zadbać o organizację dowozu dzieci do placówek
oświatowych. Przewoźnikiem będzie, tak jak w latach ubiegłych, PKS Strzelce Opolskie.
Radni zostali poinformowani o planowanym terminie kolejnej Sesji - ze względów waŜnych
dla Gminy (do 15 września 2014 r. termin złoŜenia wniosku o poŜyczkę do WFOŚiGW
w Opolu) trzeba będzie zwołać ją wcześniej – proponowany termin to 11 września b.r.
Radni nie zgłosili zastrzeŜeń.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy za I półrocze 2014 roku.
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Ustawa o finansach
publicznych (art. 266) nakłada na Gminę obowiązek przedstawienia Radzie sprawozdania z
wykonania budŜetu Gminy za I półrocze do końca sierpnia kaŜdego roku. Niniejsze
sprawozdanie zostało przekazane do Biura Rady dnia 30 lipca b.r., a następnie kaŜdy radny
otrzymał kopię tego sprawozdania.
BudŜet Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wzrósł o 11,2 % w stosunku do uchwały
budŜetowej i wyniósł 25 978 038 zł.
Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 54,1 % planu (w tym podstawowych
dochodów podatkowych – 51,1 %) i wyniosło 13 052 815,39 zł, w tym: wykonanie dochodów
bieŜących 55,3 %, a majątkowych – 51,1 % planu.
Na dzień 30 czerwca b.r. wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 515 316, 15 zł, z czego na
rok bieŜący przypada kwota 148 840,78 zł; reszta to zaległości z lat ubiegłych. W porównaniu
ze stanem z dnia 31.12.2013 zaległości wzrosły o 96.056,53 zł.
Wykonanie wydatków budŜetu wyniosło 13 281 988,55 zł, co stanowi 51,7 % planu, z czego
wydatki bieŜące w kwocie 7 953 737,29 zł – czyli 48,9 % planu, a wydatki majątkowe –
5 328 251,26 zł – co stanowi 56,6 % planu.
W okresie sprawozdawczym planowany deficyt zwiększył się w stosunku do uchwały
budŜetowej do kwoty 1 571 642 zł: planowane przychody wynoszą – 1 863 642 zł, w tym :
poŜyczki i kredyty – 1 155 692 zł, a wolne środki – 707 950 zł. Planowane rozchody (spłata
poŜyczki) - 292 000 zł.
Skarbnik Gminy omówiła takŜe kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.
Na dzień 30.06.2014 r. planowana kwota dochodów zwiększyła się o 2 373 216 zł, po stronie
wydatkowej budŜet zwiększył się o 2 789 166 zł. Planowana kwota deficytu zwiększyła się o
415 950 zł; w latach następnych planuje się nadwyŜkę budŜetową., która będzie przeznaczona
na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych poŜyczek i wykup obligacji.
W wykazie przedsięwzięć do WPF planowano na początku roku 4 zadania:
- Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków
w Ujeździe,
- Adaptacja, przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe,
- Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury,
- Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd.
W trakcie I półrocza wprowadzono jeszcze zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej dla części miejscowości Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz wodociągu dla
części Klucza i Grzeboszowic.
Szczegółową informację dotyczącą sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy w I półroczu
b.r. przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz na posiedzeniu Komisji BudŜetu,
Finansów i Gospodarki w dniu 25 sierpnia b.r.
Uwag nie zgłoszono.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- 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 celowa na wyposaŜenie
szkół w podręczniki i inne materiały edukacyjne; odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia
mienia (w przedszkolu w Ujeździe zniszczony został sprzęt RTV na skutek uderzenia
pioruna) oraz dotacja celowa na program wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego.
Zmiany w planie wydatków nastąpiły m.in. na skutek zmniejszenia wydatków na usuwaniu
azbestu, zwiększenia wpłat na rzecz Izby Rolniczej, dodatkowych środków na usługi
opiekuńcze.
Plan przychodów i kosztów ZGKiM zwiększył się do kwoty 2.018.000 zł.
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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XLIII.248.2014 została podjęta jednogłośnie
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy Helena Strycharz.
Po zmianach budŜetu wartości wykazane w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa
dotyczące roku 2014 zmieniają się;
- dochody bieŜące zwiększają się o kwotę 47 874,38 zł
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 24 162 270,38 zł, dochody bieŜące
- 17 346 862,38 zł, planowana kwota dochodów majątkowych - 6 815 408 zł.
Plan wydatków bieŜących zwiększył się o kwotę 42 874,38 zł, wydatków majątkowych
zwiększył się o 5 000 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 25 733 912,38 zł, w tym: wydatki bieŜące
- 16 311 096,38 zł, wydatki majątkowe - 9 422 816 zł.
RóŜnica między planowanymi dochodami bieŜącymi a wydatkami bieŜącymi - 1 035 766 zł.
Kwota planowanego deficytu -1 571 642 zł- nie zmieniła 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 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XLIII.249.2014 została podjęta jednogłośnie
- skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Przewodniczący obrad odczytał pismo z SKO w Opolu dotyczące skargi mieszkańca gminy
Ujazd na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. W dniu 4 sierpnia b.r. do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu wpłynęło pismo Pana …………, które

zostało zakwalifikowane jako wniosek o udzielenie świadczeń socjalnych oraz złoŜenie skargi
na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267), przekazał pismo Pana ………. zgodnie
z właściwością do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe celem rozpatrzenia
wniosku o przydzielenie świadczeń obligując jednocześnie przekazanie skargi na działanie
organu do Rady Miejskiej w Ujeździe.
Skarga wpłynęła do biura Rady Miejskiej w Ujeździe w dniu 12 sierpnia 2014 r. i została
przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej na tej sesji. Zarzuty skarŜącego dotyczą
odmowy pomocy finansowej ze strony OPS w Ujeździe, a przynajmniej stwarzania trudności
w jej uzyskaniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Danuty Ogaza, Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej o wyjaśnienie zarzutów. Kierownik OPS wyjaśniła, co następuje:
Pan …………………….. jest stałym podopiecznym tut. OPS. W 2014 roku złoŜył 5 podań
o przyznanie pomocy finansowej na zakup Ŝywności i środków higienicznych. W podaniach
złoŜonych w miesiącu czerwcu i lipcu wnioskował równieŜ o środki na zakup lekarstw.
KaŜdorazowo Pan ……….. oświadczał, Ŝe nie pracuje i utrzymuje się wyłącznie z pomocy
tutejszego OPS.
Wszystkie podania Pana ………… zostały rozpatrzone pozytywnie. Od 2009 r. tj. od czasu
pełnienia funkcji obecnego Kierownika OPS, nie została wydana Ŝadna decyzja odmawiająca
pomocy finansowej dla Pana …………………..
W bieŜącym roku, po raz kolejny wprowadzono obowiązek przedkładania przez osoby
bezrobotne korzystające z pomocy tut. OPS oświadczeń o własnej aktywności zawodowej.
W oświadczeniach tych osoby bezrobotne są zobowiązane do udokumentowania wyników
poszukiwania pracy.
Z oświadczenia Pana …………….wynika, iŜ w marcu b.r. o pracę pytał w dwóch zakładach.
Z dalszego poszukiwania pracy zrezygnował twierdząc, Ŝe od czerwca podejmie pracę
w firmie ……………. Ponadto oświadczył, Ŝe druga z firm równieŜ zaoferowała mu pracę od
kwietnia lub maja b.r.
Pracy jednak nie podjął i wraz z podaniem o pomoc złoŜonym w dniu 17 czerwca przedłoŜył
zaświadczenie lekarskie, Ŝe jest w trakcie leczenia w poradni …………………. Stwierdził,
iŜ pracy nie moŜe podjąć, poniewaŜ Ŝaden lekarz ze względu na stan zdrowia nie potwierdzi
jego zdolności do pracy. W związku z tym został zobligowany do złoŜenia wniosku
o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Wniosek złoŜył w dniu 24.06.2014 r. Dnia 18 lipca
Pan …………… złoŜył w OPS w Ujeździe kolejne podanie o pomoc finansową. Do podania
dołączył orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. W punkcie dotyczącym
odpowiedniego dla zainteresowanego zatrudnienia, Powiatowy Zespół d/s Orzekania
o Niepełnosprawności wskazał: „otwarty rynek pracy z przeciwwskazaniem pracy
w naraŜeniu na czynniki alergiczne”. Dnia 7 sierpnia 2014 r. została wydana decyzja
o przyznaniu Panu …………………. zasiłku okresowego za miesiąc lipiec, który zostanie
wypłacony dnia 28 sierpnia 2014 r. i jednocześnie został złoŜony wniosek do PUP
o skierowanie wnioskodawcy do prac społecznie uŜytecznych.
Na rozpatrzenie podania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, Ośrodek
Pomocy Społecznej ma 30 dni, w tym czasie w terminie do 14 dni obligatoryjnie pracownik
socjalny udaje się na wywiad środowiskowy. W przedmiotowej sprawie oba te terminy
zostały zachowane.
Zatem nie odmówiono Panu …………………………. pomocy finansowej, a rzekome
„przeszkody” to tylko formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych korzystających
z pomocy finansowej tut. OPS. Formy te są powszechnie stosowane przez pracowników
socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe w stosunku do większości osób

bezrobotnych korzystających ze świadczeń, co moŜe tłumaczyć fakt stwierdzenia przez Pana
………….., Ŝe jego odczucia to „takŜe odczucia kilkunastu osób znajdujących się w tej samej
sytuacji”.
Radni biorąc pod uwagę powyŜsze wyjaśnienie, stwierdzili w dyskusji, Ŝe skoro wnioski
skarŜącego zostały rozpatrzone pozytywnie, a pomoc finansowa została przyznana, nie ma
podstaw do uznania skargi za uzasadnioną.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie radnych projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi ……………, w której uznaje się ją za bezzasadną.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XLIII.250.2014 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Radny Norbert Jarosz odczytał wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego w sprawach porządkowych gminy.
Interpelacje i wolne wnioski.
Radni zgłosili pisemne wnioski:
1. Radni z Olszowej: Maria Borek i Dawid Kubicki w sprawach:
- usunięcia słupa ogłoszeniowego z prywatnej działki- parkingu przy sklepie
w Olszowej na prośbę właściciela działki oraz
- naprawy karuzeli na placu zabaw w Olszowej.
2. Radna Maria Krupa w sprawach:
- zgłoszenia zapełnionego zbiornika wodnego w SAG Olszowa oraz
- uzupełnienia asfaltu w nawierzchni drogi ul. 1 Maja w Jaryszowie, obok posesji p.
Ireny Urbańczyk (wycięto dziurę, która nie została uzupełniona).
3. Radny Sebastian Golec w sprawach:
- obcinki suchych konarów drzew przy drodze na Kopaninę
- kapitalnego remontu drogi powiatowej na odcinku Stary Ujazd- Zimna Wódka
- naprawy nawierzchni dróg gminnych w Starym Ujeździe: ul. Chopina i dróg pod
Brzezinami (zaklejenie dziur).
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na
ostatniej Sesji dotyczące:
- wycinki drzewek i krzewów przy odcinku drogi powiatowej z Jaryszowa do Zimnej Wódki,
- przeanalizowania moŜliwości utworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego przy
inwestycjach gminnych,
- braku pojemników na bio-odpady w Balcarzowicach,
- konsultacji treści tablic promocyjnych dla poszczególnych sołectw,
- zwiększenia dotacji na Caritas w gminie Ujazd,
- utworzenia orkiestry w gminie Ujazd
oraz odpowiedzi Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawach wniosków dotyczących dróg
powiatowych :
- wyczyszczenia wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w Zimnej Wódce,
- wycinki krzewów, samosiejek i odrostów drzew na odcinku drogi między Jaryszowem a
Zimną Wódką.

Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady odczytał pismo Zarządu Mniejszości Niemieckiej w Jaryszowie w
sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd” Panu Franciszkowi Cygon,
urodzonemu w Jaryszowie, a stale zamieszkałemu w Niemczech. Pan Cygon corocznie
odwiedza Jaryszów, pisze kronikę, wspiera finansowo sportowców i udziela się społecznie.
PoniewaŜ zgodnie z regulaminem przyznawania tego zaszczytnego tytułu wniosek musi być
rozpatrzony przez specjalnie przez Radę powołaną doraźną komisję i rozpatrzony według
określonej procedury, Rajmund Suhs zwrócił się do Agaty Trusz, przewodniczącej Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, aby na najbliŜszym posiedzeniu Komisji wstępnie
zanalizowano przedłoŜony wniosek.
Następnie przewodniczący obrad przedstawił otrzymaną Uchwałę Rady Gminy Lubsza z dnia
22.05.2014 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.
Radny Waldemar Fogel nawiązując do organizacji Gminnych DoŜynek, które w tym roku
odbędą się 7 września, zwrócił uwagę na fakt, Ŝe rolnicy jadący w korowodach, nie mogą
aktywnie uczestniczyć w części oficjalnej, a zwłaszcza artystycznej DoŜynek, bo po
przemarszu korowodów i rozstrzygnięciu konkursu muszą wracać tymi wozami do swoich
wiosek. Rzadko zdarza się, by ponownie wracali do Ujazdu świętować DoŜynki Gminne.
Radny uwaŜa, Ŝe naleŜy rozwaŜyć jakieś rozwiązanie organizacyjne, aby rolnicy mogli
aktywnie uczestniczyć w swoim święcie – moŜe przesunąć w czasie przejazd korowodów.
Burmistrz przyznając rację radnemu powiedział, Ŝe trzeba będzie to przeanalizować, bo
rzeczywiście nie powinno tak być, by rolnicy nie mogli do końca uczestniczyć we własnym
święcie. Być moŜe zorganizuje się dodatkowe spotkanie z rolnikami.
W tym roku dochodzi jeszcze problem z pogodą, bo nie dość, Ŝe z powodu ulewnych deszczy
nie wszyscy w gminie zakończyli Ŝniwa, to jeszcze istnieje zagroŜenie, Ŝe nowo oddane
boisko sportowe będzie zbyt namoknięte, aby moŜna było tam ustawić namiot i wpuścić duŜą
ilość ludzi.
Jeśli płyta boiska nie zdoła wyschnąć odpowiednio, Burmistrz ma przygotowany drugi
wariant lokalizacji DoŜynek – teren gminny za gimnazjum.
Jednak ma nadzieję, Ŝe nie trzeba go będzie stosować.
Radny Józef Duk wyraził zdanie, ze poszczególne sołectwa nie powinny urządzać swoich
doŜynek w dniu DoŜynek Gminnych, bo uczestnicy wracają do swoich wiosek zaraz po części
oficjalnej doŜynek w Ujeździe i nie uczestniczą we wspólnym, gminnym święcie.
Radny Roman Kalisz zapytał o organizację dowozu dzieci do szkół, czy będzie taka sama jak
w zeszłym roku szkolnym? Odpowiedź Pani Dyrektor GZO Małgorzaty Kulesy była
twierdząca. Kolejne pytanie radnego z Balcarzowic dotyczyło terminu rozpoczęcia
doŜywiania w szkołach. Dyrektor Kulesa oznajmiła, Ŝe akcja doŜywiania rusza juŜ
w pierwszym tygodniu roku szkolnego.
Burmistrz dodał, Ŝe zakupione zostały dwie zmywarki do szkół w Jaryszowie i Zimnej
Wódce, co usprawni organizację doŜywiania (nie trzeba będzie wozić cięŜkich naczyń między
placówkami).
Radna Irena Kois zgłosiła problem braku kubłów na popiół w Niezdrowicach i poprosiła
o interwencję w Związku Międzygminnym „Czysty Region” w sprawie dostarczenia
mieszkańcom Niezdrowic brązowych pojemników na zbiórkę popiołu w sezonie grzewczym.

Radny Sebastian Golec zwrócił uwagę na nieodpowiednie jego zdaniem wyprofilowanie
drogi ul. P. Skargi w Ujeździe, przy budynku spichlerza, bo zauwaŜył, Ŝe woda opadowa
spływa na drugą stronę ulicy, a kratka ściekowa przy budynku jest sucha.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe rynny z budynku spichlerza mają połączenie z kanalizacja burzową,
a odpowiednia kratka kanalizacji burzowej znajduje się za sklepem.
Na zakończenie Burmistrz Ujazdu jeszcze raz zaprosił wszystkich radnych na Gminne
DoŜynki, które odbędą się w niedzielę 7 września b.r.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XLIII sesję Rady Miejskiej.
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