Protokół Nr XLV/2014
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 30 października 2014 roku w Sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1500 – 1700.
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, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik Referatu Inwestycji
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Monika Jastrzembska, Radny Powiatu
Strzeleckiego Artur Kiowski oraz dziennikarka „Strzelca Opolskiego” Justyna Kubik.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy
stan 15 radnych w sesji brało początkowo 14 osób, a następnie 15, co stanowiło 100 % składu
osobowego Rady, zatem obrady były prawomocne.
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) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,
b) zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,
zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Ujazd,
c) przystąpienia do realizacji projektu pn. „Stawiamy na wiedzę” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
d) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji „Ujazd” na obszarze gminy Ujazd i likwidacji
dotychczasowej aglomeracji „Ujazd”,
e) określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji i informacji
w sprawie podatku leśnego,
f) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia podatku rolnego na 2015 r.,
g) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok,
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
7. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych
inwestycji zakończonych w 2014 r.
8. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych
za 2013 rok przez:
- Radnych,
- Pracowników samorządowych.
9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z XLIV 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 12 września do dnia 30 października 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. Burmistrz
poinformował radnych o podpisaniu umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego i roboty
budowlane zadania: 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.
W dniu 2 października 2014r. dokonano odbioru słonecznej suszarni ustabilizowanych
osadów ściekowych.
ZłoŜono wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o dofinansowanie
50% kosztów zadania: Przebudowa drogi lokalnej na Kolonię w Jaryszowie.
W dniach 15 i 22 września b.r. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniach Stowarzyszenia
Krainy Św. Anny, a 12 września b.r. odbyło się spotkanie z Agencją Nieruchomości Rolnych
w sprawie zagospodarowania ruin zamku w Ujeździe. Natomiast 30 września b.r. w Urzędzie
Miejskim w Ujeździe odbyło się spotkanie z przedstawicielami Przystani śeglarskiej
„Marina” z Gliwic, na którym omawiano rozwój turystyki na Kanale Gliwickim.
Radna Maria Krupa zadała pytanie o plany Gminy odnośnie ruin zamku. Burmistrz
odpowiedział, Ŝe rozwaŜane są dwie opcje: albo Gmina przejmie ruiny, albo kompleksowo
zajmie się tym Skarb Państwa poprzez Agencję Nieruchomości Rolnych. Raczej skłaniamy
się ku temu drugiemu rozwiązaniu; ostatecznie chcemy uzyskać tzw. „trwałą ruinę”
z udostępnieniem dla zwiedzających.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia.
Projekt uchwały przedstawiła Małgorzata Kulesa, Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w
Ujeździe. Konieczność jej uchwalenia wynika z ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych, która nakazuje przygotowanie tekstu jednolitego aktu w
okresie do jednego roku od ostatniej uchwalonej zmiany. Zatem podjęcie tej uchwały ma
znaczenie jedynie porządkujące i nie wnosi Ŝadnych merytorycznych zmian.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag ani pytań 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
się
0
Wstrzymujących
Uchwała nr XLV.256.2014 została podjęta jednogłośnie

- zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i
uczących się na terenie gminy Ujazd,
Kolejny projekt został omówiony takŜe przez Dyrektor GZO Małgorzatę Kulesę.
W tym wypadku równieŜ chodzi o uporządkowanie zapisów poprzedniej uchwały podjętej
27 czerwca 2013 r. Zmiana treści uchwały uzasadniona jest tym, Ŝe większość konkursów
przedmiotowych zostaje rozstrzygnięta w drugim semestrze roku szkolnego. W związku
z tym proponuje się jednorazowe przydzielenie stypendium za wyniki i osiągnięcia w danym
roku szkolnym z terminem składania wniosków do 20 czerwca.
Ponadto uporządkowano w treści uchwały występowanie wyrazu „stypendium”. Liczba
mnoga została zastąpiona pojedynczą („stypendia” na „stypendium”)
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – 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 14 Radnych,
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr XLV.257.2014 została podjęta jednogłośnie.
- przystąpienia do realizacji projektu pn. „Stawiamy na wiedzę” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt uchwały został przedstawiony przez Dyrektor GZO. Omówiony był wcześniej na
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 27 października b.r. Projekt „Stawiamy na
wiedzę” jest dofinansowany prawie w całości ze środków unijnych z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki; wkład Gminy jest bezgotówkowy w formie udostępnienia sal w Zespole
Gimnazjalno-Szkolnym, wyceniony na 23 047, 50 zł. Natomiast cały projekt opiewa na kwotę
153 650 zł. Głównym celem Programu „Stawiamy na wiedzę” jest zmniejszenie dysproporcji
w osiągnięciach edukacyjnych uczniów gimnazjum jak równieŜ podniesienie jakości procesu
kształcenia poprzez realizację róŜnorodnych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji
kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, języków
obcych oraz ITC), zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć sportowo-wychowawczych,
zajęć artystycznych oraz zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Działania w ramach
Programu skierowane są do wszystkim uczniów gimnazjum, czyli dla uczniów mających
trudności w nauce, dla uczniów zdolnych oraz uczniów chcących rozwijać swoje kompetencje
kluczowe oraz zainteresowania. Zaplanowano równieŜ dla młodzieŜy wyjazdy edukacyjne do
Teatru, na Opolskie Targi Edukacyjne, do oczyszczalni ścieków, do Parku Krajobrazowego
Gór Sowich oraz cykl 10 wyjazdów na basen.
Na salę obrad przybyła radna Agata Trusz, zwiększając liczbę radnych do 15.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
się
0
Wstrzymujących
Uchwała nr XLV.258.2014 została podjęta jednogłośnie.

- zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji „Ujazd” na obszarze gminy Ujazd i likwidacji dotychczasowej
aglomeracji „Ujazd”
Projekt został ogólnie omówiony przez Burmistrza Ujazdu; szerszą informację otrzymali
radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne - aglomeracja to teren, na którym zaludnienie lub działalność
gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i
przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.
Aglomeracje wyznacza sejmik województwa po zasięgnięciu opinii gminy. Wykaz
aglomeracji jest integralną częścią Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały
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 XLV.259.2014 została podjęta jednogłośnie.
- określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji i informacji w sprawie
podatku leśnego
Projekt omówiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Nasze deklaracje obowiązują od 2002 r.
Nowe przepisy wymuszają zaktualizowanie wzorów deklaracji podatkowych i na podstawie
wzorów z Ministerstwa Finansów przygotowano nowe, które będą obowiązywały od
1 stycznia 2015 r.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały
Radny Rajmund Suhs zapytał Helenę Strycharz czy kaŜdy mieszkaniec gminy dostanie do
wypełnienia te deklaracje i będzie musiał je dostarczyć do Urzędu. Skarbnik Gminy
w odpowiedzi wyjaśniła, Ŝe nowe deklaracje trzeba będzie wypełniać jedynie w przypadku
wystąpienia jakichś zmian.
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 XLV.260.2014 została podjęta jednogłośnie.
- obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
Temat podatku rolnego był omówiony dokładnie na posiedzeniach Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych.
Propozycja Burmistrza to obniŜenie do 95 % maksymalnej stawki wynikającej z ogłoszonej
przez Prezesa GUS Średniej ceny Ŝyta z ostatnich 11 kwartałów, która wyniosła 61,37 zł.
Zatem po obniŜeniu kwota wyniosłaby 58,30 zł. Pozostałe podatki takŜe kształtują się na
poziomie 95 % najwyŜszej stawki.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Norbert
Jarosz oraz przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń
odczytali pozytywne opinię swoich Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.

Radny Sebastian Golec zwrócił się do radnych o ponowne przeanalizowanie wysokości
stawki podatku rolnego na przyszły rok. Zawsze przy uchwalaniu stawek podatków
wywiązywała się burzliwa dyskusja na Komisjach i Sesji, a w tym roku wszystkie propozycje
Burmistrza Ujazdu są akceptowane bez uwag, co nie satysfakcjonuje radnego. Zgłosił więc
wniosek o dodatkową 5%- ową obniŜkę średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia podatku
rolnego na 2015 r.
Burmistrz Ujazdu i niektórzy radni wyrazili zdanie, Ŝe taką dyskusję naleŜało podjąć
wcześniej, na Komisjach właśnie, jednak radny Sebastian Golec powiedział, Ŝe dopiero po
Komisjach sprawdził, jak to wygląda w innych gminach i doszedł do wniosku, Ŝe jednak
powinien zaproponować obniŜkę podatku rolnego, do czego, jako radny, ma pełne prawo.
Przewodniczący Rajmund Suhs zauwaŜył, Ŝe obniŜenie podatku rolnego złamie zasadę
równego traktowania wszystkich podatników, którą zarówno Rada, jak i Burmistrz starają się
kierować. Inni radni: Józef Duk, Roman Kalisz, poparli stanowisko przewodniczącego
dodając, Ŝe wszystko zostało juŜ ustalone na Komisjach.
Jednak wniosek musiał zostać poddany głosowaniu, które przeprowadził przewodniczący
obrad:
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za wnioskiem oddano
2 głosy
Przeciw
11 głosów
Wstrzymujących się
2 głosy
Wniosek został odrzucony większością głosów.
Radny Waldemar Fogel zgłosił swój wniosek o obniŜenie o 1 % wszystkich stawek podatków
(lokalnych, od środków transportowych, rolnego i leśnego) na rok przyszły zgodnie z zasadą
równego traktowania podatników.
Przewodniczący Rajmund Suhs zwrócił uwagę radnemu, Ŝe jeśli jego wniosek zyska aprobatę
Rady, to trzeba będzie przerwać obrady Sesji, zarządzić przerwę co najmniej 1-dniową, aby
pracownicy Urzędu przygotowali nowe projekty uchwał podatkowych.
Radny Waldemar Fogel w tej sytuacji postanowił wycofać swój wniosek.
Przewodniczący obrad odczytał zatem projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
13 głosów
Przeciw
1
Wstrzymujących się
1
Uchwała nr XLV.261.2014 została podjęta większością głosów
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2014 rok
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz.
Na zwiększenie planu dochodów budŜetu Gminy wpłynęły: dotacja celowa na zwrot akcyzy
dla rolników, środki na realizację projektu „Stawiamy na wiedzę”, czy zwiększenie dochodów
z tytułu odpłatności za wyŜywienie w placówkach oświatowych.
Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło na skutek korekty planu wydatków po zrealizowanej
inwestycji, zmniejszenia planu odsetek, korekty wydatków na wniosek kierowników
jednostek, czy korekty źródeł finansowania.
Na zwiększenie planu wydatków wpłynęło m.in.:
- zwrot części podatku akcyzowego rolnikom
- dodatkowe środki na zakup łodzi dla OSP ( 5 tys. zł)

- zwiększenie środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych
- dodatkowe środki na zakup produktów Ŝywnościowych (w stołówce szkolnej)
- korekta źródeł finansowania zadań inwestycyjnych
- dodatkowe środki na zakup wyposaŜenia na boisku sportowym w Ujeździe (100 tys. zł)
Dodatkowo zmienia się kwota przychodów o 100 749 zł z powodu zmniejszenia planowanej
poŜyczki z WFOŚ i GW.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych RM – Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Radny Waldemar Fogel wyraził opinię, Ŝe wydatek w wysokości 100 tys. zł na wyposaŜenie
szatni na boisku sportowym w Ujeździe jest bardzo duŜy, zwłaszcza w porównaniu do kwoty
130 tys. zł, które Gmina przeznacza na działalność wszystkich klubów LZS na rok.
Burmistrz zaznaczył, Ŝe jest to dokończenie inwestycji, a pieniądze zostaną przeznaczone nie
tylko na wyposaŜenie szatni, ale takŜe na zakup profesjonalnej kosiarki i podkaszarki,
odkurzacza-dmuchawy do liści i innego sprzętu do pielęgnacji płyty boiska.
Rajmund Suhs dodał, Ŝe boisko sportowe w Ujeździe będzie słuŜyło wszystkim
mieszkańcom, a nie tylko klubom LZS.
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 XLV.262.2014 została podjęta większością głosów.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Projekt uchwały przedstawiła radnym Skarbnik Gminy Helena Strycharz.
Dochody bieŜące zwiększają się w 2014 roku o kwotę 243 398,57 zł z tytułu otrzymanych
dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych.
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 24 409 168,95 zł, dochody bieŜące
- 17 593 760,95 zł, planowana kwota dochodów majątkowych - 6 815 408 zł.
Plan wydatków ogółem w 2014 roku zwiększył się o 142 649,57 zł w tym; kwota wydatków
bieŜących zwiększyła się o 259 140,57 zł, wydatki na obsługę długu zostały zmniejszone o
kwotę 60 000 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszył się o 116 500 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 26 382 810,95 zł, w tym: wydatki bieŜące
- 16 646 745,95 zł, wydatki majątkowe - 9 736 065 zł.
W 2015 roku plan wydatków zmniejszył się o kwotę 657 513 zł (wydatki majątkowe), w
latach 2016-2020 plan wydatków zwiększył się rocznie o 118 000 zł, w 2021 roku
o 117 000 zł.
W 2014 roku zmniejszono planowany deficyt o 100 749 zł, kwota planowanego deficytu na
dzień 30.10.2014r. - 1 973 642 zł.
W 2016 roku planowany deficyt zmniejszono do 599 000 zł.
Planowany deficyt w 2014 i 2015 roku zostanie pokryty w 2014r. zaciągniętymi poŜyczkami
w WFOŚ i GW.
W kolejnych latach 2017-2021 planuje się nadwyŜki budŜetowe, które zostaną przeznaczone
w całości na spłatę rat kapitałowych z zaciągniętych poŜyczek.
Planowana kwota długu na koniec 2014 roku 3 417 100 zł, w 2015r. - 3 570 400 zł, w 2016r. 2 813 600 zł, w 2017r.- 2 056 800 zł, w 2018r. - 1 300 000 zł, w 2019r. - 705 000 zł, w 2020r.

- 153 000 zł.
Wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy zostały spełnione we wszystkich
latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W zał. nr 2 - wykazie przedsięwzięć zmniejszono kwotę planowanych wydatków w 2015 r.
z 2 257 100 zł do 1 050 000 zł na zadaniu 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.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – 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 XLV.263.2014 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
Informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Dyrektor Gminnego Zarządu
Oświaty Małgorzata Kulesa. Opracowana została na podstawie bazy danych SIO na dzień 30
września 2013 i 30 września 2014 oraz sprawozdań z działalności poszczególnych palcówek
oświatowych za rok 2013/2014.
Radni otrzymali papierową wersję informacji, która zawierała m.in.:
- liczbę i prognozę liczby uczniów i wychowanków przedszkoli w latach 2011-2019
- sieć szkół i przedszkoli
- liczbę i liczebność oddziałów w szkołach i przedszkolach
- strukturę zatrudnienia kadry pedagogicznej
- dane dotyczące nauki języków obcych
- wyniki porównawcze sprawdzianów końcowych
- omówienie danych dot. frekwencji i promowania uczniów do następnej klasy
- udział uczniów w konkursach i zawodach
- rozliczenie finansowe roku 2013 oraz plan 2014.
Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych inwestycji
zakończonych w 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa przedstawiła Protokół Pokontrolny
nr 18/2014 z kontroli wybranych inwestycji Gminy Ujazd zakończonych w 2014 r.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednomyślnie go zaakceptowali.
Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych za
2013 rok przez Radnych i pracowników samorządowych.
Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych za
2013 rok oraz złoŜonych na dwa miesiące przed końcem kadencji, a takŜe wyniki analizy
Burmistrza Ujazdu oświadczeń majątkowych za 2013 rok złoŜonych przez pracowników
samorządowych zobowiązanych do ich złoŜenia.
Następnie przewodniczący obrad odczytał pismo Wojewody Opolskiego o wynikach analizy
oświadczeń majątkowych Burmistrza Ujazdu i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pismo

z Urzędu Skarbowego z Kędzierzyna Koźla o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
pracowników samorządowych.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego- Norbert
Jarosz oraz wspólnego posiedzenia Komisji Stałych – Tomasz Cichoń odczytali wnioski
swoich Komisji o pozostawienie podatków lokalnych i od środków transportowych na
poziomie roku bieŜącego zgodnie z propozycją Burmistrza.
Dodatkowo Norbert Jarosz odczytał wnioski radnych – członków Komisji Rolnictwa
w sprawach porządkowych gminy.
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych przedstawiła stanowisko
Komisji odnośnie wniosku Zarządu Mniejszości Niemieckiej w Jaryszowie o wyróŜnienie
obywatela Niemiec Franciszka Cygon tytułem Honorowego Obywatela Gminy Ujazd - aby
poddać go pod obrady Rady następnej kadencji z powodu braku czasu na przeprowadzenie
wymaganej regulaminem procedury.
Radna Maria Krupa, która złoŜyła ten wniosek uznając słuszność argumentacji Komisji
Kultury dodała, Ŝe postanowiła wycofać swój wniosek, a Pana Franciszka Cygon uhonorować
w środowisku lokalnym, w Jaryszowie.
Interpelacje i wolne wnioski.
Zgłoszono następujące wnioski Radnych:
1. Pisemny wniosek radnego Tomasza Cichonia w sprawie:
- wyregulowania oświetlenia ulicznego przy ul. Cichej w Ujeździe
2. Radny Sebastian Golec zgłosił pisemny wniosek:
- o wyczyszczenie rowu biegnącego od ul. 40-lecia przy schodach na ul. Leśnej do
Jordanu w Starym Ujeździe
3. Radny Waldemar Fogel złoŜył pisemne wnioski w sprawach:
- oznakowania miejscowości Wesołów
- wyasfaltowania dojazdu do posesji nr 9 p. Więcek na Buczkach oraz ustawienie tam
lampy ulicznej
- zniwelowania zapadliny w drodze gminnej obok posesji p. Michalskich w Zimnej
Wódce;
Radna Maria Krupa zgłosiła ponownie problem niszczenia przez stada dzików łąk i pól w
Kolonii Jaroszowskiej; podobnie jest w Niezdrowicach. Zdaniem radnej zbyt mało jest
odstrzałów tych zwierząt mimo rosnącej ilości stawianych ambon.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedź Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na
ostatniej Sesji dotyczące dróg powiatowych, które wysłano do Zarządu Powiatu
Strzeleckiego, oraz odpowiedź Zarządu Powiatu na wnioski zgłoszone dnia 28 sierpnia b.r.
Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z XLIV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.

Sprawy róŜne.
Przewodniczący obrad odczytał pismo z Zarządu LZS w Starym Ujeździe w sprawie prośby o
sfinansowanie remontu szatni sportowych oraz budowy ogrodzenia i trybuny widowiskowej
na boisku w Starym Ujeździe, a takŜe pismo OSP w Ujeździe z prośbą o ujęcie z
przyszłorocznym budŜecie Gminy środków na zakup nowego samochodu ratowniczogaśniczego. OSP w Ujeździe została włączona do krajowego systemu ratowniczogaśniczego, a posiadany samochód juŜ jest wysłuŜony.
Rajmund Suhs zadał pytanie - czy Gmina Ujazd włączy się finansową w pomoc dla
stowarzyszenia „Barka”, która straciła budynek dla swoich mieszkańców w wyniku poŜaru,
na co Burmistrz odparł, Ŝe juŜ to rozwaŜał, ale Gmina moŜe udzielić pomocy finansowej
w formie dotacji tylko jednostce samorządu terytorialnego; nie moŜe jej udzielić
stowarzyszeniu.
Radny Józef Duk zwrócił się do Radnego Powiatu Strzeleckiego, aby pamiętał o sprawach
naszej gminy na Sesjach Powiatu i przypomniał o swoim wniosku o odtworzenie ok. 20m
rowu przy chodniku w drodze powiatowej w Jaryszowie.
Radny Artur Kiowski powiedział, Ŝe wszystkie zgłaszane wnioski i interpelacje są omawiane
i dyskutowane na sesjach Rady Powiatu, jednak realizacja, jak wiadomo, wymaga nakładów
finansowych, a to juŜ stwarza duŜe ograniczenia.
Pogratulował Radzie Miejskiej w Ujeździe i Burmistrzowi Ujazdu działań na rzecz rozwoju
naszej gminy.
Norbert Jarosz zapytał, czy będą zatrudnione dwie osoby na boisku sportowym w Ujeździe,
na co otrzymał twierdzącą odpowiedź Burmistrza - osoby będą zatrudnione, poprzez ZGKiM
w Ujeździe.
Przewodniczący Rajmund Suhs odczytał jeszcze pismo od Opolskiego Zrzeszenia
Przewoźników Drogowych z apelem o nie podwyŜszanie podatku od środków transportowych
oraz Uchwałę Nr XXXVII/362/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu a 11 września 2014 r.
w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych
wypracowanych w regionie do budŜetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek
samorządu terytorialnego.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XLV sesję Rady Miejskiej.
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