
Uchwała LIV/253/2006 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 24 października 2006 roku 

 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy  Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe  

kadencji 2002 - 2006 
 
 
                Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co 
następuje : 
 
 
     § 1 
 
Przyjmuje sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w kadencji 2002-2006: 
 
1. Komisji Rewizyjnej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 
3. Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały  
4. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego stanowiące załącznik  

nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
 
 

§ 2 
 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
         Przewodniczący obrad 
         Piotr Kołodziej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do uchwały RM 
Nr LIV/253/2006 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Ujeździe  

kadencji 2002 – 2006. 
 
 
 
Przewodniczącym komisji był Radny Andrzej Hoły. 28.09.2004 po złoŜeniu przez niego 
rezygnacji z pełnionej funkcji na stanowisko przewodniczącego Komisji została wybrana 
Radna Ilona Ibrom. W 2003 roku, zgodnie z uchwalonym Statutem Gminy nastąpiła zmiana 
dotychczasowej nazwy Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu na Komisję BudŜetu, 
Finansów i Gospodarki oraz został rozszerzony skład Komisji z 6 do 9 członków. Nowymi 
członkami zostali: Radny Damian Grochla, Radny Norbert Jarosz oraz Radny Jan KałuŜny. 
Kolejna zmiana składu Komisji miała miejsce w listopadzie 2004 roku z racji faktu złoŜenia 
rezygnacji z mandatu przez Radnego Damiana Grochlę. Skład Komisji został uzupełniony w 
miesiącu kwietniu 2005 r. o Radną Reginę Sotor.  
 
W pracach Komisji oprócz członków Komisji brali udział: Burmistrz Ujazdy, Sekretarz 
Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy referatu Urzędu Miejskiego, Dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych, autorzy planów zagospodarowania przestrzennego, autorzy gminnych 
programów. 
 
Ogólna frekwencja Komisji wyniosła 87,1 % z czego poszczególnych członków 
przedstawiała się następująco: 
 

1. Glagla Bernard  100% 
2. Hoły Andrzej   96% 
3. Ibrom Ilona   97,1% 
4. Jarosz Norbert  65% 
5. KałuŜny Jan   63% 
6. Kołodziej Jan   98,4% 
7. Krupa Maria   91,1% 
8. Sotor Regina   95,5% -2lata 
9. Zielonka Rudolf  97,4%  
10. Grochla Damian  67% -3lata 

 
Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym planem pracy. 
Praca Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki jak sama nazwa mówi w sposób pośredni lub 
bezpośredni związana była z budŜetem Gminy. Komisja pracowała nad jego uchwaleniem, 
analizowała sprawozdania z jego wykonania jak równieŜ opiniowała wszystkie wprowadzone 
do niego zmiany.  
 
Drugim waŜnym tematem którym zajmowała się Komisja było opiniowanie opracowywanych 
przez Gminę planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ujazd, 
Nogowczyce, Sieroniowice, Olszowa, Zimna Wódka, Klucz, Balcarzowice,  
SAG Olszowa-Nogowczyce. 
 
DuŜo uwagi poświęcano równieŜ ustalaniu wysokości stawek podatkowych na dany rok 
budŜetowy. W pracach tych Komisja starała się ustalać optymalne stawki, przyjęto zasadę 
10% wzrostu podatków w stosunku do roku poprzedniego. Corocznie Komisja opiniowała 



taryfy cen wody i odprowadzania ścieków. Komisja i tym samym Rada przyjęła stanowisko 
instytucji anty monopolowej, ustalając ceny  w wysokościach dostosowanych do moŜliwości 
mieszkańców Gminy.  
 
Interesowała się rozwojem infrastruktury na terenie węzła autostrady A4 Olszowa-
Nogowczyce. Analizowała informacje o stanie zaawansowania prac związanych z 
wykonywaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. 
 
Zapoznano się z zasadami organizowania i przeprowadzania przetargów na terenie gminy. 
Opiniowano zmiany w harmonogramie kanalizacji gminy Ujazd oraz dokonywano oceny 
zaawansowania prac realizacyjnych kanalizacji sanitarnej oraz ponoszonych wydatków w 
odniesieniu do harmonogramu. 
Analizowała gospodarkę finansową ZGKiM w Ujeździe i MGODK. Dokonała analizy 
ekonomicznej działalności oczyszczalni ścieków w Ujeździe oraz struktury zatrudnienia 
ludności na terenie Gminy.  
 
Ponadto Komisja opiniowała projekty uchwał wynikające z bieŜącej działalności Rady i 
Gminy, m.in.: 
- stawek opłat za wywóz nieczystości stałych, 
- inkasa podatków i opłaty targowej, 
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
- przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego A-4, 
- współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, 
- trybu postępowania o udzielanie dotacji z budŜetu Gminy, 
- zawarcie porozumienia na realizacje projektu e-urząd do mieszkańca, 
- ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 
- współdziałanie z Gminą Leśnica, Gminą Kędzierzyn-Koźle, Powiatem Strzeleckim  
i woj. opolskim w zakresie realizacji wspólnych zadań, 
- o dochodach własnych i jednostek budŜetowych, 
- zmiany kategorii dróg, itp.: 
 
Komisja prowadziła równieŜ pracę w terenie. Dokonała wizji lokalnej oczyszczalni ścieków 
w Ujeździe, stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce, budowy obiektu społeczno-
kulturalnego w Niezdrowicach. 
 
Komisja zrealizowała wszystkie załoŜenia planu pracy komisji w poszczególnych latach 
kadencji. Materiały dostarczone Komisji były zadowalające, a wnioski wypływające z pracy 
Komisji w większości zdobywały akceptacje Rady 
 
 
 
 
         Przewodnicząca komisji 
         Ilona Ibrom 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 do uchwały RM 
Nr LIV/253/2006 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej kadencji 2002 – 2006. 

 
Przewodniczącą Komisji była Radna ElŜbieta Kubicka. Zgodnie ze Statutem Gminy 
Ujazd ustalono pięcio osobowy skład Komisji. 
 
W związku z złoŜeniem w dniu 26.10.2004 rezygnacji Radnego Mirosława Chaj w kwietniu 
2005 skład został uzupełniony o nowo wybraną radną Magdalenę Bartodziej. 
W 2006 roku skład Komisji w skutek śmierci Radnego Ernesta Kołodzieja uległ zmniejszeniu 
do czterech osób. 
 
Ogólna frekwencja wyniosła za 4 lata kadencji 93,6% z czego poszczególnych członków 
przedstawia się następująco: 
 
 

1. ElŜbieta Kubicka   100% 
2. Ilona Ibrom   98% 
3. Jan KałuŜny   90% 
4. Magdalena Bartodziej 96% - 2lata 
5. Mirosław Chaj  96% - 2lata 
6. Ernest Kołodziej  82% - 4lata 

 
 
Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o roczne plany pracy, odbyła 85 posiedzeń, w tym 
20 kontroli m.in. przeprowadziła: 
 
1.Kontrolę finansowo – gospodarczą GZO w zakresie wybranych jednostek oświatowych. 
2.Kompleksową kontrolę wybranych inwestycji od przetargu po protokół odbioru końcowego. 
3.Kontrolę ZGKiM. 
4.Kontrolę wydatków związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych. 
5.Kontrolę funkcjonowania i kosztów utrzymania świetlic z doŜywianiem przy PSP Ujazd, 
PSP Olszowa i PP Ujazd. 
6.Kontrolę działalności OPS w Ujeździe. 
7.Kontrolę udzielanych ulg i zwolnień podatkowych w 2004 roku.  
8.Kontrolę wydatków poniesionych na funkcjonowanie urzędu. 
9.Kontrolę wydatków poniesionych na remont w PSP w Olszowej. 
10.Kontrolę wydatków poniesionych z budŜetu gminy na remont remizy OSP w Starym 
Ujeździe. 
11.Kontrolę działalności Gminnego Zarządu Oświaty 
12.Kontrolę wydatków poniesionych na ogrzewanie olejowe w wybranych placówkach 
oświatowych. 
13.Kontrolę środków przyznanych i rozdysponowanych przez poszczególne Sołectwa Gminy 
Ujazd. 
14.Kontrolę problemową dochodu budŜetu Gminy z tytułu renty planistycznej oraz ich 
rozdysponowania.  
15. Rekontrolę wydatków na ogrzewanie olejowe w PSP Olszowa. 
 
 



16. Kontrolę wybranych inwestycji prowadzonych przez gminę Ujazd w latach trwania 
kadencji, m.in.: 

• Inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Niezdrowice i 
Osiedla Piaski w Ujeździe – etap I budowa kanalizacji na Osiedlu Piaski. 

• Kontrolę przeprowadzonych remontów dróg w Starym Ujeździe i Jaryszowie. 
• Budowy  kanalizacji sanitarnej w Ujeździe - etap II -  zlewnia  przepompowni  
 S-1. 
• Budowy oświetlenia w Śródmieściu m. Ujazd – etap II. 
• Budowy przepustu w ul. 18 Marca w Jaryszowie. 
• Remontu budynku Szkoły Podstawowej w Zimnej Wódce. 
• Budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Zimna Wódka – Wesołów. 
• Remontu ul. Pięknej w Ujeździe. 
• Kompleksową kontrolę inwestycji pn. Budowa drogi zbiorczej w Strefie SAG 

Olszowa – Sieroniowice etap I. 
• Kontrolę wymiany posadzki w sali gimnastycznej w PSP w Ujeździe. 
• Kontrolę wykonania i montaŜu wiaty przystankowej Zimna Wódka – Wesołów. 

 
Jednym z podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej było coroczne opracowanie wniosku o 
udzielanie Burmistrzowi absolutorium. Praca ta opierała się na analizie budŜetu, którą RIO 
kaŜdorazowo oceniało pozytywnie. 
 
Komisja prowadziła kontrole: kompleksowe, problemowe oraz rekontrole. Komisja 
Rewizyjna podczas swych kontroli pracowała w oparciu o przedłoŜone dokumenty jak i 
równieŜ dokonywała wizji lokalnych w terenie. Dostęp do dokumentów podlegających 
kontroli był prawidłowy i przebiegał bez zakłóceń. Współpraca z osobami udzielającymi 
wyjaśnień przebiegała równieŜ bez zakłóceń, a udzielane informacje były rzetelne i 
wyczerpujące. 
 
Komisja zrealizowała wszystkie załoŜenia planu pracy komisji w poszczególnych latach 
kadencji, co zawarte zostało w dokumentacji z pracy komisji w postaci protokołów z 
posiedzeń jak i protokołów z przeprowadzonych kontroli. 
 
 
 
 
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
         ElŜbieta Kubicka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 4 do uchwały RM 
Nr LIV/253/2006 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

kadencji 2002 – 2006 
 
Komisja Rolnictwa, pod przewodnictwem Radnego Norberta Jarosz w latach 2002 – 2006 
odbyła 35 posiedzeń. Ogólna frekwencja członków na posiedzeniach wyniosła: 94%. 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się  następująco: 
 
 1.Jarosz Norbert  100% 
 2.Glagla Bernard  94,4% 
 3.Jochem Józef  91% 
 4.Kołodziej Jan  97,5% 
 5.Wróbel Teresa  95% 
 6.Zielonka Rudolf  93% 
 
W skutek śmierci Radnego Ernesta Kołodziej, w grudniu 2006 r. skład komisji został 
zmniejszony do 6 członków.  
Komisja pracowała w oparciu o plany pracy uchwalane corocznie przez Radę Miejską.  
Oprócz posiedzeń odbywanych w Urzędzie Miejskim Komisja pracowała równieŜ w terenie: 

 
- dokonywała wizji lokalnych dróg gminnych oraz dróg polnych,  
- budowanej drogi zbiorczej SAG Olszowa; 
 - wizji lokalnej punktów świetlnych; 
- cieków gminnych i rowów odwadniających; 
- budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej SAG Olszowa; 
- wizji lokalnej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Ujeździe. 

 
W pracach Komisji brali udział równieŜ goście  spoza Rady i spoza urzędu, byli to: prezes 
Izby Rolniczej w Opolu, oraz delegaci do Izby Rolniczej z terenu naszej Gminy, kierownik 
Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzelcach 
Opolskich, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Opolskiego Czesław Kudzia, 
Kierownik Posterunku Policji w Leśnicy Stanisław Sokołowski, Dzielnicowi Policji oraz 
Sołtysi naszej Gminy. 
 
W 2003 r. Komisja zaopiniowała koncepcję sieci „Natura 2000”, w kwietniu tegoŜ roku 
pozytywnie zatwierdziła koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej dla terenów SAG przy 
autostradzie A4 oraz koncepcję zasilania w wodę wsi Klucz i Olszowa oraz terenów  SAG 
przy autostradzie A4.  
 
DuŜo czasu  Komisja poświęcała gospodarce wodno ściekowej na terenie Gminy Ujazd. 
Corocznie zatwierdzała taryfy cen wody i odprowadzania ścieków, opiniowała regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy. 
W 2004 r. Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące zmiany w określeniu rodzaju 
miejscowości i ich nazewnictwie dla miasta Ujazd, Stary Ujazd i Zimna Wódka. 
 
Jako Komisja Rolnictwa szczególną uwagę poświęcała opracowaniu propozycji stawek 
podatku rolnego  jak równieŜ innych stawek podatkowych na poszczególne lata trwania 
kadencji. 



Opiniowała projekty uchwał  dotyczące zakresu pracy Komisji jak ustalenie ceny wody, 
ścieków, stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych i górnej stawki wywozu nieczystości 
stałych,  opiniowała Kandydatów na Ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach op. 
wypracowała propozycje  wysokości diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych 
gminy, regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, opiniowała projekty uchwały 
wynikające z bieŜącej działalności Rady Miejskiej i Gminy. 
 
Z pracy Komisji sporządzone były protokoły i wnioski, które były przesyłane do realizacji 
Radzie Miejskiej. 
 
 
         Przewodniczący Komisji  

Norbert Jarosz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 3 do uchwały RM 
Nr LIV/253/2006 

Sprawozdanie 
z pracy Komisji Kultury, O światy i Spraw Społecznych 

w czasie trwania  kadencji  2002-2006 
 
Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych do dnia 21 czerwca 2005 
roku pełniła Radna Maria Krupa . Po złoŜeniu przez Nią rezygnacji stanowisko to objęła 
Radna Magdalena Bartodziej.  
Początkowy sześcioosobowy  skład Komisji zgodnie z  uchwalonym w czerwcu 2003 roku  
Statutem Miasta i Gminy,  został uzupełniony do składu 7 osobowego. Po raz kolejny skład 
komisji został zmieniony w wyniku złoŜenia przez Radnych Mirosława Chaj i Damiana 
Grochli rezygnacji z mandatu. Skład komisji uzupełniono w marcu 2005 roku o Radne 
Bartodziej Magdalenę i Reginę Sotor. W tym składzie Komisja pracowała juŜ do końca 
kadencji. 
W czasie kadencji   odbyła 48 posiedzeń. Ogólna frekwencja członków Komisji wyniosła  
85 %, w tym poszczególnych członków komisji; 
 

1. Bartodziej Magdalena  94,4 % ( 2 lata kadencji) 
2. Chaj Mirosław   87,5 % ( 3 lata kadencji) 
3. Grochla Damian   63,3 % ( 3 lata kadencji) 
4. Hoły Andrzej     91,3%   
5. Jochem Józef    91 % 
6. Krupa Maria    96 % 
7. Kubicka ElŜbieta   100% 
8. Sotor Regina    100% ( 2 lata kadencji) 
9. Wróbel Teresa   85,5   

 
Komisja pracowała w oparciu o roczne plany pracy Komisji. Na swe posiedzenia Komisja 
zapraszała oprócz Radnych, Burmistrza, Skarbnika  Gminy Dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, Kierownika OPS, Kierownika punktu medycznego w Zimnej Wódce i 
pracownika Gabinetu Rehabilitacyjnego w Ujeździe, Dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej.  
Zgodnie z zakresem działalności Komisja zajmowała się sprawami oświaty Gminy Ujazd – 
opiniowanie regulaminów wynagradzania nauczycieli, odpłatności za pobyt w przedszkolu, 
powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, nadawania imienia PP W Jaryszowie, 
corocznie  zapoznawała się z raportem o stanie przygotowania oświaty gminnej do nowego 
roku szkolnego jak równieŜ corocznie opiniowała kandydatury do wyróŜnienia  najlepszych 
absolwentów gminy Ujazd. 
Kolejnym tematem   którym zajmowała się komisja  do działalność  kulturalna w gminie –  
corocznie przyjmowała informacje z działalności Kulturalnej MGODK i Gminnych Bibliotek. 
Komisja zajmowała się równieŜ Działalnością opiekuńczą i medyczną w gminie. 
Przyjmowała informacje z działalności OPS w Ujeździe jak równieŜ punktu medycznego w 
Zimnej Wódce  i Gabinetu Rehabilitacyjnego w Ujeździe. 
Komisja dokonywała równieŜ wizji lokalnych obiektów  oświatowych , kulturalnych i 
sportowych gminy Ujazd. Ponadto Komisja opiniowała projekty uchwał wynikające z jej 
działalności jak Gminne Programy Profilaktyki UzaleŜnień, uchwały oświatowe, budŜetowe 
w zakresie działalności komisji, sprawy podatkowe i inne sprawy wynikające z  działalności 
Rady i Gminy. Plany pracy komisji zrealizowane zostały w 100%. 
 
         Przewodnicząca komisji  
         Magdalena Bartodziej 


