
 Uchwała Nr VII/35/2007     
    Rady Miejskiej w Ujeździe 
    z dnia 29 marca 2007  roku 
 
 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróŜy słuŜbowej  
przewodniczącym organów wykonawczych  jednostek pomocniczym gminy Ujazd  
 
Na podstawie art. 37 b ustawy  z dnia 08  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 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 2005r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 
2006 roku Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co 
następuje : 
 
 
     § 1 

1. Za wykonywanie obowiązków i zadań  Sołtysa określonych w  Statutach 
poszczególnych Sołectw oraz za podróŜe słuŜbowe przysługuje  miesięczna 
zryczałtowana dieta w wysokości 200,00 zł. 

2. Za wykonywanie obowiązków i zadań  Przewodniczącego samorządu miasta  
określonych w  Statucie Miasta Ujazd  oraz za podróŜe słuŜbowe przysługuje  
miesięczna zryczałtowana dieta w wysokości 200,00 zł.   

 
§ 2 

 
Dieta wypłacana będzie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu za który przysługuje 
naleŜność w kasie Urzędu Miejskiego, jeśli jest to dzień wolny od pracy to wypłata następuje 
w dzień następny. 
 
     § 3 
 
Traci moc uchwała Nr XXV/108/2001 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie  ustalenia 
zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 
gminy Ujazd.   
 
     § 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 
 
     § 5 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 kwietnia 2007 roku. 
 
 
        Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 
 
 



Uchwała Nr VII/37/2007 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
 z dnia 29 marca 2007 roku 

 

w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania określonej 
w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych 
gminy Ujazd. 

Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.  
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych  
w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 , 
Nr 160, poz. 1342, z 2006r. Nr 38, poz. 261.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje: 

                                                                         § 1 

Ustala się najniŜsze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone  
w tabelach miesięcznych stawek wynagradzania dla pracowników jednostek organizacyjnych 
gminy Ujazd na kwotę 600,00złotych. 

                                                                         § 2 

Traci moc uchwała Nr XXIX/162/2000 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 4 grudnia 2000 r.  
w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania określonej  
w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych gminy 
Ujazd oraz Uchwała Nr XL/180/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 8 listopada 2005 r.  
w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu 
w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników szkół 
podstawowych, przedszkoli i gimnazjum nie będących nauczycielami w gminie Ujazd. 

                                                                         § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

                                                                         § 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2007 r. 

 

 
        Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr VII/ 38/2007 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
 z dnia 29 marca 2007 roku 

 

w sprawie wyraŜenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia 
wynagrodzenia pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy Ujazd. 

 

Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. 
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 
2005 r. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1342, Nr 38, poz. 261)Rada Miejska w Ujeździe 
uchwala co następuje: 

                                                                       § 1 

 

WyraŜa się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia 
wynagrodzenia pracowników w następujących jednostkach organizacyjnych gminy Ujazd: 

1. 4,00 zł dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe, 

2. 3,50 zł dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Ujeździe, 

3. 3,50 zł dla pracowników szkół, gimnazjum i przedszkoli w gminie Ujazd nie będących 
nauczycielami, 

4. 7,00 zł dla pracowników Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.  

                                                                       § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

                                                                       § 3 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXXI / 181 / 2001 z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie 
zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wynagrodzenia pracowników 
w jednostkach organizacyjnych gminy Ujazd. 

                                                                      § 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2007 r. 

 
         Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 
    



    Uchwała   nr VII/39/2007 
                                            Rady Miejskiej w Ujeździe 
                                            z  dnia 29 marca 2007 roku 
 
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/90/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 25 maja 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  
                                           
 
                           Na podstawie art.18 ust.1 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 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 2005r. Nr 
172,poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337) oraz  art. 
40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 
115 ) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje : 
 

§ 1. 
 

W uchwale nr XXI/90/2004 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 maja 2004r. wprowadza się 
następującą zmianę – treść ust.3 § 3  otrzymuje następujące brzmienie : 
„3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych opłat obliczana jest proporcjonalnie do 
liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.”. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 3. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
         Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            Uchwała   nr VII/40/2007 
                                            Rady Miejskiej w Ujeździe 
                                            z  dnia 29 marca 2007 roku 
                          
                           w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 
                                       
     
                           Na podstawie art. 7 ust.2. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ) Rada Miejska w Ujeździe 
uchwala, co następuje : 
 

§ 1. 
 

1. Do dróg gminnych zalicza się połoŜone na obszarze gminy Ujazd następujące drogi  
o znaczeniu lokalnym : 

1. ul. Europejska – od drogi wojewódzkiej nr 426 w SAG Olszowa –do  
                              skrzyŜowania z drogą działką nr 39/2 w SAG Zimna Wódka 

2. ul. Irlandzka –  od. Ul. Europejskiej w SAG Olszowa – do ul. Angielskiej                                                  
3. ul. Niemiecka – od ul. Europejskiej do ul. Irlandzkiej w SAG Olszowa 
4. ul. Angielska  – od ul. Europejskiej do ul. Irlandzkiej w SAG Olszowa 
5. ul. Piękna w Ujeździe – od ul. Spacerowej do ul. Traugutta. 

2. Przebieg dróg określonych w ust.1 pkt. 1-4  określa załącznik  graficzny  nr 1,a przebieg 
drogi określonej  w ust.1 pkt.5 załącznik nr 2. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

 
§ 3. 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
          

 
         Przewodniczący obrad 
         Jan KałuŜny 

 

 

 
 
 



 
Uchwała Nr VII/ 41/2007 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia  29 marca 2007 roku 

 
w sprawie  ustalenia zasad sprzedaŜy gminnych lokali uŜytkowych  oraz przyznania 
pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali ich najemcom lub dzierŜawcom. 
 
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 9 lit.a  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 214, poz. 1806 , Nr 153, poz. 1271 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 2005r. Nr 172, poz. 
1441,   Nr 175, poz. 1454 , z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 , Nr 181, poz. 1337 )  
oraz art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. z 
2004r.  Dz.U Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 
1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 
1601 ) Rada Miejska w Ujeździe  uchwala,  co następuje :  

 
§ 1 

1. Gminne lokale uŜytkowe będą  sprzedawane  jako  samodzielne  lokale  na wniosek ich 
najemców lub dzierŜawców . 

2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali , o których  mowa w ust. 1 ich najemcom 
lub dzierŜawcom. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Ujazdu . 

 

§ 3 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Opolskiego .  

 

§4 

Uchwała  wchodzi w Ŝycie  po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

         Przewodniczący obrad  

         Jan KałuŜny 

.  
 
 
 



Uchwała nr VII/42/2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 29 marca 2007 roku 

 
 

w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów  połoŜonych w granicach administracyjnych wsi 

Olszowa w gminie Ujazd 
 

 Na podstawie art. 14 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. NR 80, poz. 717, z 2004 roku NR 6, poz. 41, NR 
141, poz. 1492) na wniosek Burmistrza Ujazdu poprzedzony analizą wykonaną zgodnie z art. 
14 ust. 5 ustawy, Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Stwierdza się częściową nieaktualność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenów  połoŜonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa, w gminie Ujazd 
uchwalonym  Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe  nr XXIII/103/04  z dnia 06.07.2004, 
(ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 57 z dnia 27.08.2004 r., 
poz. 1601) 

§ 2 
 

Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenów  połoŜonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa, w gminie Ujazd, w części 
dotyczącej obszaru wymienionego w § 4 uchwały. 

 
§ 3 

 
Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącą terenów 
określonych w § 2 sporządza się w skali 1: 2000.  

 
§ 4 

 
Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 5 
 

Zakres prac wynika z art.15 ust.2 oraz ust. 3 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, stosownie do przeprowadzonej analizy stanowiącej załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.  
 

§ 6 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

      Przewodniczący obrad  
                      Jan KałuŜny 

 



Uchwała nr VII/43/2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 29 marca 2007 roku 

 
 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd  

dla części terenów wsi Zimna Wódka, 
 
 

 Na podstawie art. 14 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. NR 80, poz. 717, z 2004 roku NR 6, poz. 41, NR 
141, poz. 1492) na wniosek Burmistrza Ujazdu poprzedzony analizą wykonaną zgodnie z art. 
14 ust. 5 ustawy, Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Stwierdza się częściową nieaktualność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Ujazd dla części terenów wsi Zimna Wódka, uchwalonego  Uchwałą Rady 
Miejskiej w Ujeździe  nr XXIII/101/04 z dnia 06.07.2004 r., ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego nr 60, poz. 1656, z dnia 08.09.2004 r.,  

 
§ 2 

 
Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie 
Ujazd dla części terenów wsi Zimna Wódka, w części dotyczącej obszaru wymienionego w  
§ 4 uchwały.   

§ 3 
 

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącą terenów 
określonych w § 2 sporządza się w skali 1: 2000.  

 
§ 4 

 
Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 5 
 

Zakres prac wynika z art.15 ust.2 oraz  ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do przeprowadzonej analizy stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
 

§ 6 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
         Przewodniczący obrad 
          Jan KałuŜny 



Uchwała nr VII/44/2007 
Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 29 marca 2007 roku 

 
 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Sieroniowice  

 
 

 Na podstawie art. 14 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. NR 80, poz. 717, z 2004 roku NR 6, poz. 41, NR 
141, poz. 1492) na wniosek Burmistrza Ujazdu poprzedzony analizą wykonaną zgodnie z art. 
14 ust. 5 ustawy, Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Stwierdza się częściową nieaktualność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Ujazd dla części terenów wsi Sieroniowice, uchwalonego  Uchwałą Rady Miejskiej 
w Ujeździe  nr XXIII/102/04 z dnia 06.07.2004, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego nr 64 z dnia 28.09.2004 r., poz. 1707, 

 
§ 2 

 
Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie 
Ujazd dla części terenów wsi Sieroniowice, w części dotyczącej obszaru wymienionego w  
§ 4 uchwały. 

§ 3 
 

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącą terenów 
określonych w § 2 sporządza się w skali 1: 2000.  
 
 

§ 4 
Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
 

§ 5 
 

Zakres prac wynika z art.15 ust.2 oraz ust. 3 pkt 3 i 4  ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do przeprowadzonej analizy stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
 

§ 6 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
        Przewodniczący obrad 
        Jan KałuŜny 



     
 
 
     Uchwała Nr VII/45/2007   
     Rady Miejskiej w Ujeździe 
     z dnia 29 marca 2007 roku 
 
 
w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Ujazd o obowiązku 
przedłoŜenia Radzie Miejskiej w Ujeździe oświadczenia lustracyjnego 
 
 
Na podst. art.56 ust.2 i art. 57 ust. 1 i 2, w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 
października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990r. oraz treści tych dokumentów (Dz.U.Nr 218, poz.1592, Nr 249, 
poz.1832 oraz z 2007r. Nr 25, poz.162) oraz art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 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 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 2005r. Nr 
172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337) Rada 
Miejska w Ujeździe uchwala co następuje: 
 
 

§1 
 

1. Powiadamia się Sekretarza i Skarbnika Gminy Ujazd o obowiązku przedłoŜenia 
Radzie Miejskiej w Ujeździe oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art.7 
ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990r. oraz treści tych dokumentów, 
 w terminie 1 miesiąca od doręczenia powiadomienia objętego niniejszą uchwałą. 

2. Informuje się Sekretarza i Skarbnika Gminy Ujazd, iŜ skutkiem niedopełnienia 
obowiązku, o którym mowa w ust.1, jest pozbawienie z mocy prawa pełnionej funkcji 
publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złoŜenia oświadczenia lustracyjnego, 
stwierdzone uchwałą Rady Miejskiej. 

 
§2 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe prześle niniejszą uchwałę Sekretarzowi  
i Skarbnikowi Gminy Ujazd za pisemnym potwierdzeniem odbioru w terminie 7 dni od daty 
jej podjęcia. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
  
 
 
         Przewodniczący Rady 
         Jan KałuŜny 


