
 

     Uchwała Nr V/20/2007 
     Rady Miejskiej w Ujeździe 
     z dnia 1 lutego 2007 roku 

 
 

 
w  sprawie  powołania  Komisji  Dyscyplinarnej  I  Instancji. 
 
 
                                                  
 
                           Na podstawie art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.  
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593,z 2002 r. Nr 113,  
poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 23,poz.192,Nr 122,poz.1020, z 2006 
r. Nr 79,poz.549, Nr 169,poz.1201 ) oraz § 5 ust. 1 i  2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
09 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie 
obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi 
komisjami (Dz.U. Nr 57,poz. 336 ) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje : 
 

§ 1 . 
 

Powołuje się na czas kadencji Rady Miejskiej w Ujeździe 2006 - 2010  6-cio osobową 
Komisję Dyscyplinarną I Instancji w następującym składzie : 
 
1. Gorzelnik Karolina 
2. Habrajska Strycharz Helena 
3. Jastrzembska Monika 
4. Kupka Irena 
5. Stypa Urszula 
6. Tiszbierek Irena 
 

§ 2 . 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
                                                                        § 3 . 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
Jan KałuŜny 

 
 
 



 
     Uchwała Nr/21/2007 
     Rady Miejskiej w Ujeździe 
     z dnia 1 lutego 2007 roku 

 
 

 
w  sprawie  powołania  Komisji  Dyscyplinarnej  II  Instancji. 
 
 
                                                  
 
                   Na podstawie art. 27 ust.1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.o pracownikach 
samorządowych  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz.1806, z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 23,poz.192, Nr 122,poz.1020, z 2006 r. Nr 79,poz.549, 
Nr 169,poz.1201 ) oraz § 5 ust. 1 i  2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 lipca 1990 r. 
w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków 
przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami 
(Dz.U. Nr 57,poz. 336 ) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje : 
 

§ 1 . 
 

Powołuje się na czas kadencji Rady Miejskiej w Ujeździe 2006 – 2010  6-cio osobową 
Komisję Dyscyplinarną II Instancji w następującym składzie : 
 
1. Bartodziej Magdalena 
2. Cichoń Tomasz 
3. Jarosz Norbert 
4. Kois Irena 
5. Ogaza Magdalena 
6.Sus Rajmund  

§ 2 . 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
                                                                        § 3 . 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
Jan KałuŜny 

 
 



 
     Uchwała Nr V/22/2007 
     Rady Miejskiej w Ujeździe 
     z dnia 1 lutego 2007 roku 
  
 
w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. 
 
                 Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 
102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 161, poz. 1337)   w związku z art. 175 ust.1 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104, Nr 169 
poz. 1420 z 2006r. Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje : 
 

§ 1 
Gmina Ujazd udziela dotacji Powiatowi Strzeleckiemu na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461O Sieroniowice 
– Ujazd w m. Jaryszów – skrzyŜowanie ulic : Ujazdowskiej, Strzeleckiej i 1 Maja”. 
 

§ 2 
Środki finansowe zabezpieczone w budŜecie gminy Ujazd na rok 2007r. w kwocie 130.000,00 
zł , na rzecz  zadania inwestycyjnego określonych w § 1 Gmina Ujazd przekaŜe w formie 
dotacji dla Powiatu Strzeleckiego. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu, który zawrze z Powiatem 
Strzeleckim stosowne porozumienie. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący obrad 
Jan KałuŜny 

 
 
 
 
 

 



     Uchwała V/23/2007 
     Rady Miejskiej w Ujeździe 
     z dnia 1 lutego 2007 roku 
 
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; oraz 
z 2004r. 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 oraz art. 9 ust. 1 w związku z  art. 27 i art. 
32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i  
(Dz. U. Nr 80 poz. 717,  z 2004r. Nr 6, poz. 41 i  Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr 113, poz. 
954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r., Nr 45, poz. 319), Rada Miejska  w Ujeździe uchwala co 
następuje: 

§1. 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd uchwalonego Uchwałą  Nr XV/92/99 
Rady Miejskiej w Ujeździe  z dnia 29 listopada 1999 roku., obejmującej w szczególności: 
1)       doprowadzenia do spójności studium z: 

a)       dokumentami planistycznymi wyŜszego rzędu, w tym w odniesieniu do zadań 
publicznych o znaczeniu regionalnym i krajowym, 

b)       obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,  
2)       doprowadzenia do zgodności ustaleń studium z wymogami:  

a)            art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),  

b)            art. 71 i art. 72   ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627),  

c)            ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 90, poz. 880),  
d)            art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568),  
e)            art. 84 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) w 

zakresie obszarów naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi,  
f)              ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 

96),  
g)            ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z  2004r. Nr 

204, poz. 2086), 
3) elementy wynikające z oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd przyjętej Uchwałą nr 
LIV/250/2006 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 października 2006 roku.  

 
§2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Ujazdu  
 
        §3. 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie  z dniem podjęcia. 

         Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 



 
Uchwała nr V/24/2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe  

     z dnia 1 lutego 2007 roku 
 

 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii Gminy Ujazd na 2007 rok. 

 
  
  Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2002 roku Nr 147, poz. 1231,  
Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80 , poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004 roku Nr 29, poz. 257, 
Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 
1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225, 
Nr 220, poz. 1600 ) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485, Nr 66 poz. 469 z 2006r. Nr 120, 
poz. 826, z 2007r. Nr 17, poz. 259 ) Rada Miejska w Ujeździe  uchwala co następuje : 
 
 
      § 1 
 
Uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych Gminy 
Ujazd na 2007 rok, stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

      § 2 

 
Uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  Gminy Ujazd na 2007 rok, 
stanowiący załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

       § 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

 

      § 4 

 

Programy o których mowa w § 1 i § 2,  stanowić będą część gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. 

      § 5 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący obrad 
Jan KałuŜny 



 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych  

 
Gminy Ujazd na 2007 rok 

Zgodnie z art. 4' ust. l ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych naleŜy do zadań własnych gminy. Art. 10 ustawy o 
przeciwdziałaniu  narkomanii nakłada zaś na gminy opracowanie Gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii. Ustawy te określają zadania, których realizacja prowadzona 
być powinna zgodnie z gminnymi programami. Opracowanie programów poprzedzone 
zostało diagnozą stanu problemów alkoholowych na terenie gminy Ujazd. 

Gmina Ujazd liczy 6.319 mieszkańców w tym 1.332 dzieci i młodzieŜy do lat 18.  
Na terenie gminy znajdują się obecnie 22 punkty sprzedaŜy napojów alkoholowych, w tym 7   
w sprzedaŜy gastronomicznej, w detalu 15. Liczba punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych od kilku lat jest stabilna i liczba mieszkańców na jeden punkt wynosi 287 osób, 
w tym liczba dzieci i młodzieŜy do lat 18 wynosi 60 na jeden punkt. 
Z raportu Posterunku Policji w Leśnicy wynika, Ŝe za okres od 01.01.2006r do 30.11.2006r. 
na terenie gminy odnotowano  19 przestępstw z art. 178 KK § 1,2 (prowadzenie pojazdów 
pod wpływem alkoholu)  oraz 20 wykroczeń dotyczących spoŜywania alkoholu w miejscach 
publicznych. Ponadto były prowadzone 2 postępowania w sprawach o przestępstwo 
narkotykowe przeciwko 2 osobom. Obecnie prowadzone jest 1 postępowanie,w fazie 
rozwojowej.  
Porównując powyŜsze dane z rokiem ubiegłym ilość przestępstw popełnionych pod wpływem 
alkoholu uległa znacznemu zwiększeniu. 
 
Z danych uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, Ŝe w 2006 roku pomocy 
udzielono 19 rodzinom, u których występuje problem naduŜywania alkoholu, objęto pomocą 
40 członków tych rodzin (w tym 24 osób uzaleŜnionych), udzielono  świadczeń na łączną 
kwotę 45.222,44,- zł. 
W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nastąpił wzrost  osób korzystających 
z pomocy, jak równieŜ wzrost udzielonych im świadczeń. 

Z informacji otrzymanych z Centrum Terapii i  Psychoprofilaktyki w Strzelcach Op. 
wynika, Ŝe w 2006 roku udzielono 32 porad 10 osobom uzaleŜnionym od alkoholu, 14 
porad 5 członkom rodzin z problemem alkoholowym oraz 1 porady rodzicowi dziecka 
eksperymentującego z substancjami psychoaktywnymi.  NaleŜy tutaj nadmienić, Ŝe 
wychodząc naprzeciw  mieszkańcom gminy  w 2006 roku pełnione były dyŜury w Punkcie 
Konsultacyjnym, do którego zgłaszają się osoby, dla których  dotychczas był problem z 
dojazdem na terapię do Strzelec Op. 

Z opinii uzyskanych od dyrekcji  gimnazjum wynika, Ŝe wśród uczniów są dzieci pochodzące 
z rodzin, u których podejrzewany jest problem naduŜywania alkoholu oraz będące w trudnej 
sytuacji bytowej. Dyrekcja składa więc zapotrzebowanie na prowadzenie edukacji i 
profilaktyki w tym zakresie, na szkolenie nauczycieli, dofinansowanie do „Zielonych szkół", 
pomoc materialną w realizowaniu  szkolnego programu profilaktycznego oraz pozaszkolnych 
zajęć sportowych. 



 

W celu realizowania Gminnego programu powołana jest Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla udzielania  pomocy rodzinom i osobom z 
problemami alkoholowymi.  Do dzieci i młodzieŜy skierowane są środowiskowe zajęcia 
świetlicowe z elementami profilaktyki w Ujeździe, Niezdrowicach, Starym Ujeździe, Zimnej 
Wódce, w Jaryszowie, Balcarzowicach, Sieroniowicach i Olszowej. Uczęszcza do nich  około 
160  dzieci i młodzieŜy. Prowadzone są pozaszkolne zajęcia sportowe przy PSP Ujazd, PSP 
Olszowa, PSP Jaryszów, PG Ujazd oraz  zajęcia dla młodzieŜy  szkół średnich na hali 
sportowej w Jaryszowie i  hali sportowej przy PG Ujazd.   

 W związku z wzrostem  wykroczeń popełnionych pod wpływem alkoholu i 
narkotyków wskazane jest zwiększenie kontroli punktów sprzedających i podających napoje 
alkoholowe oraz stworzenie jak największej ilości  zajęć skierowanych do młodzieŜy 
uczęszczających do szkół średnich, celem umoŜliwienia im bezpiecznego  spędzania wolnego 
czasu. 
W tym celu opracowano gminne programy : 

- przeciwdziałania narkomanii 
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Zał. Nr 1 do uchwały  
RM V/24/2007 

 
Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd na 2007 rok 
 

Lp. 
 

Zadanie 
 

Termin 
 

Kwota 
 

Realizatorzy 

I 

 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzaleŜnionych od alkoholu 
 

 
 

9.000,- 

 

 

l. 

 

Współpraca z  Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki w Strzelcach 
Op.- pomoc finansowa w rozszerzeniu prowadzonej terapii i 
działalności. 

 

Zadanie wg 
potrzeb 

 

 
 

Pełnomocnik 
Burmistrza 

2. 

 

Działalność Punktu Konsultacyjnego –utrzymanie ,zakup materiałów, 
wydawnictw, szkolenia, wynagrodzenie pracownika 

 

Zadane ciągłe 

 

 
 

Burmistrz 
Pracownik 
punktu 

3. 

 

Działalność Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i rozw. probl. 
alk.- wynagrodzenie , delegacje, szkolenia, pokrycie kosztów 
konserwacji, naprawy ksera. 

 

Zadane ciągłe 
 

 
 

Pełnomocnik 
Burmistrz 
 

4. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno -edukacyjnych, 
wydawnictw, czasopism. Utworzenie biblioteczki z zakresu 
profilaktyki i uzaleŜnień, dostępnej dla kaŜdego zainteresowanego 

 

IV kwartał   Pełnomocnik 
Burmistrza 

5. Szkolenie grup zawodowych stykających się z problemami uzaleŜnień Wg potrzeb  Wykładowca 
Pełnomicnik 

II 

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie, 
 

 
 

32.000,- 

 

 

1.  

 

Współpraca z Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki w Strzelcach i 
Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie, kierowanie osób do 
placówek, współudział w realizacji programów. 

 

Na bieŜąco 

 

 
 

GKRPAL 
Pełnomocnik 

2. 

 

Organizowanie spotkań grup społeczeństwa z przedstawicielami 
Policji, OPS-u, Poradni Pedagogicznej, Psychologicznej i Odwykowej 

Organizacja szkoleń w  zakresie przeciwdziałania przemocy 

wg potrzeb 

 

 
 

OPS 
GKRPAL 
Pełnomicnik 

3. 

 

Prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki- 
wynagrodzenie opiekunów, utrzymanie lokalu, materiały, poczęstunek 
dla dzieci, dowóz na spotkania, doposaŜenie lokalu w potrzebny 
sprzęt,  wyposaŜenie, organizacja imprez i wycieczek. 

Akcja bezpieczne lato. 

Zadane ciągłe 

 

 
 

Pełnomocnik 
Osoby 
zatrudnione w 
świetlicach 

 



4. 
 

Działalność Gminnej Komisji-R.P.A. zakup materiałów, 
pokrywanie kosztów lekarza biegłego wydającego opinię o 
uzaleŜnieniu, szkolenia, delegacje, prowadzenie diagnozy 
zagroŜeń, ankiet.  
Wynagrodzenie członków Komisji: 
l. Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w 
posiedzeniu komisji. 
 a) dla członków komisji wynosi 12 % najniŜszego 
wynagrodzenia za pracę pracownika określonego przez Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej,  
b) dla przewodniczącego 15 % najniŜszego wynagrodzenia, o 
którym mowa w punkcie a,   
2. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest podpis członka na 
liście obecności. 

Zadane ciągłe 
 

 GKRPAL 

5. 
 

Udzielanie przez OPS w Ujeździe pomocy socjalnej i społecznej 
rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie. wg. 
kryteriów ustawy o pomocy społecznej. 
 

Na bieŜąco 
 

 OPS 

6. 
 

Współpraca z Policją - analiza przestępczości spowodowana pod 
wpływem alkoholu 
 

1x w roku 
 

 Policja 
Pełnomocnik 

III 
 

Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej 
 

 
 

12.000,-  

1. 
 

Realizacja programów profilaktycznych w szkołach 
 

II kwartał 
IV kwartał 

 Dyrekcja 
szkół 
Pełnomoc
nik 

2. 
 

Realizacja spektakli teatralnych, o tematyce uzaleŜnień, 
przeprowadzanie konkursów. 
 

II kwartał 
IV kwartał 

 Dyrekcja 
szkół 
Pełnomocnik 

3. 
 

Współudział w organizowaniu  imprez lokalnych promujących 
model zdrowego i trzeźwego Ŝycia, z udziałem znanych 
osobistości 
 

Wg potrzeb 
 

 Organizator 
Pełnomocnik 

4. 
 

Organizacja festynów profilaktycznych ,Organizacja Miesiąca 
Sportu, Turniejów sportowych 
 
Organizacja  pozaszkolnych zajęć sportowych, zakup sprzętu 
sportowego i rekreacyjnego do prowadzenia zajęć, 
 

2x w roku 
 
 
zadanie ciągłe 

 Organizator 
Pełnomocnik 
Osoba 
zatrudniona do 
prowadzenia 
zajęć 

5. 
 

Dofinansowanie obozów terapeutycznych, "Zielonych szkół" z 
programem profilaktycznym. 
 

II kwartał 
 

 Dyrekcja 
szkół 
Pełnomocnik 

6. Kontrola punktów  sprzedaŜy alkoholu 2 x w roku  GKRPAL 

 



IV 
 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń 
 i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 
 

 2.000 
 

 

l. 

 

Współpraca z Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op Wg potrzeb   
Pełnomocnik 
GKRPAL 

2. 

 

Pomoc merytoryczna i finansowa tworzących się MłodzieŜowych 
Grup Wsparcia , Grup AA, AL.-Anion itp. Stowarzyszeniom 

 

Zadane ciągłe   
Pełnomocnik 
 

3. 

 

Udział w imprezach ogólno gminnych i ogólnokrajowych, których 
dochód przeznaczony jest na walkę z uzaleŜnieniami i 
niepełnosprawnością dzieci i młodzieŜy,  

 

Wg potrzeb   
Organizator 
Pełnomocnik 

4. 

 

Wsparcie Szkolnych Programów Profilaktycznych 

 

Wg potrzeb   
Dyrekcja 
szkół 
Pełnomocnik 

5. 

 

Współpraca z Policją - wsparcie poprzez zakup broszur i 
materiałów do prowadzenia działań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa i zahamowanie przestępczości itp. 

 

 

1 x w roku   
Policja 
Pełnomocnik 

VI Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem 
przepisów określonych w art. 13’ w 15 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości … 

  W ramach 
działania 
Komisji 

 Występowanie Gminy w charakterze  oskarŜyciela  

Publicznego  

   

 
 

Realizacja powyŜszego programu finansowana będzie z środków uzyskanych za wydawane 
zezwolenia na prowadzenie sprzedaŜy napojów alkoholowych, których zgodnie z planem 
dochodów w rozdziale 85154  na 2007 rok zapanowano w wysokości   55.000 zł. 
Program realizowany będzie przez Pełnomocnika Burmistrza do spraw rozwiązywania 
problemów alkoholowych przy współudziale osób realizujących poszczególne zadania.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zał. Nr 2 do uchwały 
RM V/24/2007 

 
Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii  Gminy Ujazd na 2007 rok 
 

Lp. 
 

Zadanie 
 

Sposób realizacji 
 

Termin 
 

Kwota Realizatorzy 

1. 

 

Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 

uzaleŜnionych  i osób 
zagroŜonych uzaleŜnieniem 

1.prowadzenie  punktu konsultacyjnego 
ds. uzaleŜnień  
2.zakup i dystrybucja  materiałów i 
pomocy dydaktycznych 

 

Zadania 
ciągłe 

1.000 Pracownik 
Punktu 
Pełn. 

Burmistrza 

2 

 

Udzielanie rodzinom , w 
których występują problemy 

narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej 

1.Udzielanie porad w punkcie 
konsultacyjnym. 
2. Wspieranie grup samopomocowych. 
3. Prowadzenie warsztatów 
rodzicielskich 
 

 

Wg. potrzeb 

2.000  Pracownik 
Punktu 
Pełn. 

Burmistrza  

3 

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej, 

edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów 
narkomanii, w 

szczególności dla  
młodzieŜy. 

 

1.Wspieranie kształcenia w dziedzinie 
profilaktyki przedstawicieli róŜnych 
zawodów. 
- zorganizowanie szkolenia nauczycieli, 
pedagogów, policji, słuŜby zdrowia  
2. Prowadzenie programów 
profilaktycznych , konkursów wśród 
dzieci i młodzieŜy 
3. Pedagogizacja rodziców: 
-podejmowanie działań edukacyjnych  
dla rodziców - cykliczne warsztaty dla 
rodziców 
4. Organizacja i wspieranie form 
spędzania czasu wolnego dzieci i 
młodzieŜy: 
- współudział w organizowaniu imprez 
sportowych o charakterze 
profilaktycznym, 
-prowadzenie pozaszkolnych zajęć 
sportowych, zakup sprzętu sportowego 
5. Udział w ogólnopolskich i lokalnych  
kampaniach promujących zdrowy styl 
Ŝycia: 

 

Zadanie 
ciągłe 

12.000 Dyrektorzy 
szkół 
Pełn. 

Burmistrza 
Organizato- 

rzy imprez 

 
 
Realizacja powyŜszego programu finansowana będzie z środków uzyskanych za wydawane 
zezwolenia na prowadzenie sprzedaŜy napojów alkoholowych, których zgodnie z planem 
dochodów w rozdziale 85154  na 2007 rok zapanowano w wysokości   15.000 zł. 
Program realizowany będzie przez Pełnomocnika Burmistrza do spraw rozwiązywania 
problemów alkoholowych przy współudziale osób realizujących poszczególne zadania. 



    Uchwała V/25/2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 1 lutego 2007 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe  
na 2007 rok. 
 
 
 
                Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 
172,poz.1441 i Nr 175,poz.1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w 
Ujeździe uchwala co następuje : 
 
   
     § 1 
 
Zatwierdza plany pracy komisji Stałych Rady Miejskiej na 2007 rok : 
 
1.  Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
2.  Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 
3. Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 

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

nr 4 do niniejszej uchwały.  
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
     § 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                             Przewodniczący obrad 
                                     Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                       Zał. Nr 2 do uchwały R.M. 
              Nr V/25/2007 z dn. 01.02.07r. 

 
Plan Pracy 

Komisji Bud Ŝetu Finansów i Gospodarki 
na 2007 rok 

 
 
 
 

        
       1. Uchwalenie Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Gminy oraz Gminnego    

Programu opieki nad zabytkami.      Luty/ marzec 
 

 
 
2. Przedstawienie informacji w sprawie rozwoju infrastruktury oraz zamierzeń 

inwestycyjnych na terenie SAG Olszowa – Nogowczyce. 
 Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków    

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd.    
              marzec 
 
 
 
1. Zapoznanie się z  sprawozdaniem z  realizacji budŜetu gminy za 2006 rok.     kwiecień 

 
 

 
2. Analiza kosztów utrzymania obiektów gminnych (hale sportowe, domy kultury, 
świetlice i inne)                  maj/czerwiec 

 
 
3. Zaopiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego      sierpień/ wrzesień 

 
 
4. Ocena realizacji BudŜetu Gminy w I-szym półroczu 2007 rok   wrzesień 
 
 
5. Opracowanie załoŜeń do Projektu BudŜetu na 2008 rok    październik 
  
 
6. Opracowanie opinii w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych    listopad/ grudzień 

 
 
 
7. Opracowanie opinii w sprawie budŜetu gminy na 2008 rok      grudzień 

 
 
Praca komisji wynikająca z bieŜącej działalności Rady Miejskiej. 
 
 



         Zał. Nr 3 do uchwały R.M. 
              Nr V/25/2007 z dn. 01.02.07r. 
 
 

Plan pracy 
Komisji Kultury, O światy i Spraw Społecznych 

na 2007 rok 
 
 
 
 
1. Zapoznanie się z działalnością placówek kultury – wizyta w MGODK  Luty 
   Reorganizacja placówek przedszkolnych na terenie gminy. 
 
 
2. Zapoznanie się  z sytuacją oświatową w  gminie.     Marzec 
 
 
3. Przegląd placówek oświatowych       Kwiecień 
 
 
 
4. Zapoznanie się z działalności OPS oraz „Caritasu” na terenie gminy  Maj 
 
 
5. WyróŜnienie najlepszych absolwentów szkół gminnych 
           Czerwiec 
 
6.Ocena stanu przygotowania oświaty gminnej do nowego roku    Sierpień 
szkolnego  
 
          
7.Posiedzenie wyjazdowe- przegląd placówek  kultury oraz świetlic  Wrzesień 
 Analiza realizacji Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień    
 
             
8. Ustalenie Regulaminu wynagradzania nauczycieli    Październik 
 
 
9. Praca komisji nad budŜetem gminy      Listopad/ 
           grudzień 
 
 
oraz praca Komisji wynikająca z bieŜącej działalności Rady. 

 
 
 
 
 
 
 



                   Zał. Nr 1 do uchwały R.M. 
              Nr V/25/2007 z dn. 01.02.07r. 

 
 

Plan Pracy 

Komisji Rewizyjnej 
           na 2007 
 
 
 
 
 

1. Sprawy organizacyjne Komisji.      Styczeń 
 
 
2. Kompleksowa kontrola wybranej inwestycji zakończonej  
 w 2006 roku od przetargu do odbioru końcowego   luty/ marzec 
 
 
3. Opracowanie wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium  
 za 2006 rok        marzec/ kwiecień 
 
 
4. Kompleksowa kontrola  finansowa GZO w Ujeździe  maj/ czerwiec 
 
 
5. Kompleksowa kontrola działalności ZGKiM w Ujeździe   sierpień /wrzesień 

 
 
6. Kompleksowa kontrola wybranych inwestycji zakończonych  
 w 2007 roku.               październik/ listopad 
 
 
 

     7. Praca Komisji wynikająca z bieŜących zleceń Rady Miejskiej w Ujeździe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            
         Zał. Nr 4 do uchwały R.M. 

              Nr V/25/2007 z dn. 01.02.07r. 
 
 

Plan Pracy 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

na 2007 rok 
 
 
 
 

1. Zapoznanie się z sprawami , którymi zajmowała się  
 Komisja w ubiegłej kadencji.      Luty 
 
 
2. Spotkanie z Sołtysami i Delegatami do Izby Rolniczej  
 z  Gminy Ujazd       Marzec 
 
 
3. Zapoznanie się z gospodarką odpadami stałymi  
 - wizja lokalna dzikich wysypisk.     Kwiecień 
 
 
4. Wizja lokalna dróg polnych i gminnych    Maj 
 
 
5.Zapoznanie się z gospodarką wodno- ściekową   
 - wizja lokalna oczyszczalni ścieków    czerwiec/lipiec 
 
 
6.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
 - spotkanie z przedstawicielami Policji    październik 
 
 
7. Zaopiniowanie  propozycji taryf cen wody i  
 odprowadzania ścieków na 2008 rok     Październik 
 
 
8. Zaopiniowanie propozycji stawek podatkowych 
 na 2008 rok        Listopad/ Grudzień 
 
 
Realizacja zadań wynikających z bieŜącej działalności Rady Miejskiej.  

 


