
Uchwała XLII/189/2005 
Rady Miejskiej w Ujeździe   
z dnia 16 grudnia 2005 roku 

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

za 2005 rok. 
 
 
 
                Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r. Nr 142 , poz.1591, 2002r. 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 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 
poz.1457)Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje : 
 
 
     § 1 
 
Przyjmuje sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2005 rok : 
 
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 1 do uchwały  
R.M. Nr XLII/189/2005 
z dnia 16 grudnia 2005 roku 
 

Sprawozdanie  
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe  

w 2005 roku 
 

 
W 2005 roku Komisja Rewizyjna  pod przewodnictwem Radnej ElŜbiety Kubickiej odbyła  34 
posiedzenia  w tym 7 kontroli. 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd pełny skład Komisji Rewizyjnej stanowi 5 członków.  
Dotychczasowy niepełny ( 4 osobowy) skład komisji został w miesiącu kwietniu uzupełniony o 
nowo wybraną Radną Magdalenę Bartodziej.   
Ogólna frekwencja komisji wyniosła 88,4  %, z tego frekwencja poszczególnych członków 
przedstawiała się następująco:  
 

1. ElŜbieta Kubicka  – przewodnicząca – 100 % 
2. Ilona Ibrom   – Sekretarz  – 96,9% 
3. Jan KałuŜny  - członek  - 78,7% 
4. Ernest Kołodziej - członek - 66,6% 
5.  Magdalena Bartodziej - członek  -100 % 
 

Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o roczny plan pracy komisji  uchwalony uchwałą Rady 
Miejskiej  Nr XXXI/140/2005r., który zakładał przeprowadzenie następujących kontroli  : 
 
1. Kontrolę wydatków poniesionych na funkcjonowanie urzędu. 
2. Kontrolę wydatków poniesionych na remont PSP w Olszowej. 
3. Analizę sprawozdania  z wykonania budŜetu gminy za 2004 rok  
4. Kontrolę wydatków poniesionych z budŜetu gminy na remont remizy OSP w Starym 

Ujeździe. 
5. Kontrolę działalności Gminnego Zarządu Oświaty. 
6. Kontrolę wydatków poniesionych na ogrzewanie olejowe w wybranych placówkach 

oświatowych. 
7. Kontrolę środków przyznanych i rozdysponowanych przez poszczególne Sołectwa Gminy 

Ujazd. 
8. Kontrolę wybranych inwestycji prowadzonych przez gminę Ujazd w 2005 roku. 
 
Komisja Rewizyjna podczas swych kontroli pracowała w oparciu o przedłoŜone dokumenty jak  
i równieŜ  dokonywanych wizji lokalnych w terenie. 
 
Z przeprowadzanych kontroli sporządzone zostały protokoły pokontrolne. 
Wszystkie protokoły wraz z ustaleniami, po zatwierdzeniu ich przez  Radę Miejską zostały 
przesłane  do jednostek objętych kontrolą. 
  
Ponadto członkowie komisji brali udział w 6 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych. 
 
Komisja zrealizowała wszystkie załoŜenia planu pracy komisji na 2005 rok, co zawarte zostało  
w dokumentacji z pracy komisji w postaci protokołów z posiedzeń jak i protokołów  
z przeprowadzonych kontroli . 
 

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 do uchwały  
R.M. Nr XLII/189/2005 
z dnia 16 grudnia 2005 roku 
 

Sprawozdanie  
z działalności Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w 2005  

 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji wchodzi 9 Radnych. W  trzech pierwszych 
miesiącach omawianego roku, z uwagi na złoŜenie przez jednego członka Komisji rezygnacji z 
mandatu Radnego, komisja pracowała w niepełnym 8 osobowych składzie. Skład komisji został 
uzupełniony w miesiącu kwietniu o Radną Reginę Sotor. W 2005 roku komisja odbyła 15 
posiedzeń  oraz brała udział w 6  wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w 
Ujeździe. Ogólna frekwencja członków Komisji wyniosła 93,6 %. 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się następująco: 
 

1. Bernard Glagla    100 % 
2. Andrzej Hoły    100 % 
3. Ilona Ibrom    100 % 
4. Norbert Jarosz    92,8 % 
5. Jan KałuŜny     57,1 % 
6. Jan Kołodziej    100 % 
7. Maria Krupa     92,8 % 
8. Rudolf Zielonka   100 % 
9. Regina Sotor    100 % 

 
Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym planem pracy. 
W 2005 roku praca Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki związana była głównie z budŜetem 
gminy, tzn. pracowała nad jego uchwaleniem, analizowała sprawozdanie z jego wykonania  oraz 
opiniowała wszystkie  wprowadzone do niego zmiany. 
Oprócz prac około budŜetowych  rozpatrywała równieŜ inne  sprawy, takie jak: 

• rozwój infrastruktury oraz zamierzeń inwestycyjnych na terenie SAG Olszowa - 
Nogowczyce 

• funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Ujeździe  
• gospodarkę finansową MGODK pod względem działalności na rzecz zaspokajania 

potrzeb kulturalnych  mieszkańców gminy. 
• kierunki rozwoju  gminy po zakończeniu programu sanitacji gminy, 
• wydatki gminnych jednostek organizacyjnych w sferze wynagrodzeń 
• stawki podatkowe na 2006 rok, 

Ponadto komisja opiniowała projekty uchwał, między innymi w sprawie : 
• zatwierdzenia taryf cen i opłat  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 
ścieków, 

• współdziałania Gminy Ujazd  z Gminą Kędzierzyn Koźle, z Powiatem Strzeleckim oraz 
Województwem Opolskim  

•  wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę 
określenia  rodzaju miejscowości i ich nazewnictwa, 

• o dochodach własnych i jednostek budŜetowych 
• przystąpienia do  zmiany planów zagospodarowania przestrzennego SAG Olszowa, 
• zmiany kategorii dróg 
• współpracy Samorządu Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 
Plan pracy Komisja zrealizowała prawie w 100 %. Nie zrealizowano jedynie jednego tematu, a 
mianowicie wizji lokalnej  na stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce z uwagi na prowadzone  
do dnia sporządzenia sprawozdania prac modernizacyjnych na tym obiekcie.  
 

 
  
 



 
Załącznik nr 3 do uchwały  
R.M. Nr XLII/189/2005 
z dnia 16 grudnia 2005 roku 

 
Sprawozdanie 

z działalności Komisji Kultury, O światy i Spraw Społecznych w 2005 roku. 
 
W kwietniu dotychczasowy 5 osobowy skład komisji  został uzupełniony do pełnego składu  
(7 osób) o Radną Reginę Sotor oraz Magdalenę Bartodziej. Funkcję Przewodniczącej Komisji do  
dnia 21 czerwca br. pełniła Radna Maria Krupa. Po złoŜeniu przez Nią rezygnacji Uchwałą  
Rady Miejskiej Nr XXXVI/167/2005 Przewodniczącą została wybrana Radna Magdalena 
Bartodziej. W 2005 roku komisja odbyła 14 posiedzeń, na których ogólna  frekwencja  członków 
komisji wyniosła 95,1 %.  

 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się następująco: 

1. Maria Krupa    -  100 %  
2. Andrzej Hoły   -  92,3 % 
3. Józef Jochem   -  100 % 
4. ElŜbieta Kubicka  -  100 % 
5. Teresa Wróbel  -  84,6 % 
6.   Magdalena Bartodziej -   88,8% 
7.   Regina Sotor   -  100% 

 
Komisja w stu procentach   zrealizowała zaplanowaną  na 2005 rok tematykę posiedzeń. 
Dotyczyła ona między innymi : 
1.     Działalności Miejskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.  
2.  Przyjęcia informacji z działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej, Punktu Medycznego 

„Caritas” w Zimnej Wódce i Gabinetu Rehabilitacyjnego w Ujeździe. 
3.    Realizacji budowy zaplecza sportowego przy PG w Ujeździe. 
4. Omówienia planu awansu zawodowego nauczycieli i oceny wpływu nadgodzin  

nauczycielskich na funkcjonowanie oświaty. 
5.   WyróŜnienia najlepszych absolwentów szkół gminnych . 
6.   Przyjęcia raportu o stanie oświaty gminnej. 
7.  Przyjęcia informacji z pełnionych dyŜurów opiekuńczo – dydaktycznych dla dzieci 3-6 

letnich. 
8. Analizy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 
 
Ponadto komisja opiniowała projekty uchwał około oświatowych podejmowanych przez Radę 
podczas sesji. 
Komisja dokonała wizji lokalnej na obiektach sportowych przy PG w Ujeździe, na obiekcie po 
byłej szkole podstawowej w Niezdrowicach oraz w świetlicy wiejskiej w Balcarzowicach. 
W posiedzeniu na zaproszenie komisji brali udział – Główna Księgowa GZO, Kierownik OPS,  
Dyrektor MGODK, Burmistrz Ujazdu, Skarbnik Gminy, panie pracujące w  Punkcie 
Rehabilitacyjnym i Stacji Caritas, Dyrektorzy PSP Gminy Ujazd,  Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
Członkowie komisji brali udział we wspólnych posiedzeniach komisji stałych, których tematyka 
dotyczyła  stawek podatkowych na 2005 rok, spraw około budŜetowych i opracowywanych 
gminnych programów. 
 
 Szczegółową informację z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych posiedzeń 
Komisji. 
         
 

 
 



 
Załącznik nr 4 do uchwały  
R.M. Nr XLII/189/2005 
z dnia 16 grudnia 2005 roku 

 
 
 
 

                  Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku  Publicznego 
                                                                 w 2005roku. 
 
 
Komisja Rolnictwa, pod przewodnictwem Radnego Norberta Jarosz  w 2005 roku odbyła 7 
posiedzeń, 1 posiedzenie odbyła wspólnie z Komisją BudŜetu, Finansów i Gospodarki oraz brała 
udział w 6 posiedzeniach wspólnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe. Ogólna  
frekwencja członków na  posiedzeniach wyniosła  88 %. 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawia się zaś  następująco: 
 

1. Norbert Jarosz  100 % 
2. Teresa Wróbel   83,3% 
3. Bernard Glagla   83,3% 
4. Ernest Kołodziej   66,6% 
5. Jan Kołodziej   100 % 
6. Rudolf Zielonka  100 % 
7. Józef Jochem    83,3% 

 
Komisja pracowała w oparciu o uchwalony plan pracy na 2005 rok. Komisja oprócz posiedzeń  
w Urzędzie Miejskim  pracowała równieŜ w terenie:  
- dokonała wizji lokalnej dróg i cieków gminnych,  
- wizji  lokalnej drogi ul. Starostrzeleckiej, 
- wizji budowy drogi zbiorczej SAG Olszowa., 
- wizji budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach SAG Olszowa 
 
Komisja dokonała analizy realizacji wniosków zgłoszonych w  roku poprzednim, zajęła się 
stanem oznakowania dróg i ulic, w październiku jak co roku  omówiono z udziałem 
Dzielnicowych Policji sprawy  bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Ujazd. 
Dwa posiedzenia poświęcono gospodarce wodno - ściekowej na terenie gminy Ujazd  oraz 
zaopiniowano propozycje taryf cen wody dla miejscowości Klucz i Olszowa.   
Pracowano nad budŜetem gminy jak równieŜ nad wysokościami stawek podatkowych na 2006 
rok.  
 
Plan pracy komisji nie został zrealizowany w 100 %, zaplanowane na miesiąc maj spotkanie z 
Sołtysami i przedstawicielami Izby rolniczej nie zostało zrealizowane. 
Członkowie Komisji brali udział równieŜ  we wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych  na 
których poruszono sprawy  bieŜącej działalności Rady i Gminy Ujazd. 
 
 
 
 
 


