
Uchwała XLVI/256/2010 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 28 stycznia 2010 roku 
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy  Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe  

za 2009 rok. 
 
 
                Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001roku  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 2005 roku Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 Nr 52 poz. 
420, Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje : 
 

§ 1 
 

 
Przyjmuje się sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2009 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 Rady Miejskiej 
        Jan KałuŜny 
 
 



                           
               Załącznik nr 1 do uchwały R.M. Nr XLVI/256/2010 
           z dnia 28 stycznia 2010 

 
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe 

w 2009 roku 
 
W 2009 roku Komisja Rewizyjna  pod przewodnictwem Radnego Rajmunda Susa  
w 5- osobowym składzie odbyła 16 posiedzeń oraz przeprowadziła 4  kontrole. 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd pełny skład Komisji Rewizyjnej stanowi 5 członków.  
Ogólna frekwencja komisji wyniosła 92,5  %, z tego frekwencja poszczególnych członków 
przedstawiała się następująco:  
 

1. Rajmund Sus  –  przewodniczący –  100 % 
2. Duk Józef   –  członek  –   68,75 % 
3. Gruntkowski Marek –  członek   –  100 % 
4. Kois Irena   – członek  –  100 % 
5.  Rajmund Muskała  – członek   –   93,75 % 
 

Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o roczny plan pracy Komisji  uchwalony uchwałą 
Rady Miejskiej  Nr XXXI/186/2009, który zakładał przeprowadzenie następujących kontroli:   
 
1. Kompleksową kontrolę finansową Publicznego Przedszkola w Ujeździe 
2. Kompleksową kontrole finansową Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej. 
3. Kompleksową kontrolę  działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. 
4. Kompleksową kontrolę wybranych inwestycji zakończonych w roku 2009 
oraz  opracowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium  za 2008 rok  
 
Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzonych w roku 2009 przedstawia się 
następująco: 
- Kompleksowa kontrola finansowa Publicznego Przedszkola w Ujeździe przeprowadzona w 
dniu 23 lutego 2009 r.-Protokół pokontrolny nr 9/2009 z dn. 09.03.2009 
- Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Gminy Ujazd za 2008 rok oraz 
opracowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu Absolutorium za 2008 rok w dniach 
25, 30 marca oraz 3 kwietnia 2009 
- Kompleksowa kontrola finansowa PSP w Olszowej przeprowadzona w dniu 09 czerwca 
2009 roku – Protokół pokontrolny nr 11/2009 z 25.06.2009 
- Kompleksowa kontrola działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe 
przeprowadzona w dniu 08 września 2009 r.- Protokół pokontrolny nr 12/2009 z 19.10.2009 
- Kompleksowa kontrola wybranych inwestycji zakończonych w roku 2009: 

a)  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce (Buczki) 
b) Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w 

Ujeździe- rozbudowa sieci wodociągowej etap I 
c) Modernizacja przedszkola w Ujeździe zgodnie z wymogami p-poŜ. 

przeprowadzona dnia 17 listopada 2009- Protokół pokontrolny nr 13/2009 z dn.11.12.2009 
 
Komisja Rewizyjna podczas swych kontroli pracowała w oparciu o przedłoŜone dokumenty, 
jak 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 4 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych. 
 
Komisja zrealizowała wszystkie załoŜenia planu pracy komisji na 2009 rok, co zawarte 
zostało w dokumentacji z pracy komisji w postaci protokołów z posiedzeń jak i protokołów  
z przeprowadzonych kontroli . 
 
        Przewodniczący Komisji 
        Rajmund Sus 
 
 



                     Załącznik nr 2 do uchwały R.M. Nr XLVI/256/2010 
           z dnia 28 stycznia 2010 

 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w 2009 roku 
 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji wchodzi 9 Radnych. W 2009 roku 
Komisja odbyła 11 posiedzeń  oraz brała udział w 4 wspólnych posiedzeniach Komisji 
Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe. Ogólna frekwencja członków Komisji na posiedzeniach 
wyniosła 90,9 %. 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się następująco: 
 

1. Bartodziej Magdalena    100 % 
2. Cichoń Tomasz    100 % 
3. Duk Józef     81,8 % 
4. Grabiec Andrzej    100 % 
5. Norbert Jarosz      72,7 % 
6. Kierstein Norbert    90,9 % 
7. Kois Irena     100 % 
8. Marek Ewa     72,7 % 
9. Ogaza Magdalena    100 % 

 
Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z planem pracy, zatwierdzonym Uchwałą RM 
nr XXXI/186/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. W 2009 roku, podobnie jak w latach 
poprzednich, praca Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki dotyczyła głównie budŜetu 
Gminy. Radni - członkowie Komisji - pracowali nad uchwaleniem budŜetu, analizowali 
sprawozdanie z jego wykonania  oraz opiniowali wszystkie  wprowadzone do niego zmiany. 
Komisja oprócz uchwał dotyczących budŜetu opiniowała równieŜ projekty uchwał w sprawie: 

• zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości : Stary Ujazd, Ujazd, Zimna Wódka, 
Klucz, Jaryszów, Balcarzowice, Olszowa, Nogowczyce, Sieroniowice - w gminie 
Ujazd  

• przystąpienia Gminy Ujazd do Związku Międzygminnego „Czysty Region” w 
Kędzierzynie-Koźlu i przyjęcia Statutu tego Związku. 

• nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ujazd oraz powiatem Werchowyna 
(Ukraina). 

• nieodpłatnego nabycia składników majątkowych Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy w Opolu 

• współdziałania Gminy Ujazd z Powiatem Strzeleckim oraz Województwem Opolskim  
• uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Ujazd na lata 2009-2014 
• zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i pozbawienia kategorii dróg gminnych 
• uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi 

Sieroniowice i Zimna Wódka 
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części terenów połoŜonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa oraz 
osiedla Piaski w Ujeździe 

• udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków i Głuchołazy 
• wyraŜenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Samorządowego A-4 z siedzibą w 

Opolu 
• programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 
• przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
• ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy  za usługi usuwania odpadów komunalnych  
• stawek podatkowych na 2010 rok, 



 
Ponadto członkowie Komisji na posiedzeniach dokonywali analizy: 

• dochodów ze sprzedaŜy mienia komunalnego oraz gruntów w roku 2008 i planowanej 
sprzedaŜy w roku 2009 

• wydatków OPS na zasiłki socjalne wypłacone w roku 2008  
• informacji o sieci dróg w gminie Ujazd oraz planach ich remontów 
• Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

zasad sprzedaŜy alkoholu przez placówki detaliczne i gastronomiczne w gminie Ujazd 
• zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi 
• wydatków i dochodów w poszczególnych działach projektu budŜetu na rok 2010 
 

Na zaproszenie Komisji w posiedzeniach poza członkami Komisji brali udział - Burmistrz 
Ujazdu, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 
kierownicy i pracownicy referatów Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych- LZS-u i Caritasu. 
 
Członkowie Komisji wypracowali na posiedzeniach szereg wniosków i opinii, które zostały 
przedstawione na Sesjach Rady Miejskiej i przekazane Burmistrzowi Ujazdu do rozpatrzenia 
wg właściwości. 
Szczegółowe informacje z działalności Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki w roku 2009 
zawierają protokoły z poszczególnych posiedzeń. 
         
         Przewodnicząca Komisji: 
         Magdalena Bartodziej 
 



                      Załącznik nr 3 do uchwały R.M. Nr XLVI/256/2010 
           z dnia 28 stycznia 2010 

 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, O światy i Spraw Społecznych 
 w 2009 roku. 

 
 Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych pod przewodnictwem Radnego 
Tomasza Cichoń w 2009 roku odbyła 11 posiedzeń w tym trzy wyjazdowe. Komisja w stu 
procentach zrealizowała załoŜony na 2009 rok plan. Obejmował on między innymi:  
 

1. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień 
2. Zapoznanie się z działalnością Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” 
3. Zapoznanie się z działalnością placówek kultury 
4. WyróŜnienie najlepszych absolwentów szkół gminnych 
5. Ocenę stanu przygotowania oświaty gminnej do nowego roku szkolnego 
6. Zapoznanie się działalnością OPS w Ujeździe 

 
 Komisja pracowała równieŜ nad projektem budŜetu na 2010 rok, jej członkowie brali  
udział w 4 posiedzeniach wspólnych komisji stałych.  Przewodniczący Komisji reprezentował 
ją podczas prac komisji stypendialnej oraz w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w  
Balcarzowicach.  
  We wrześniu komisja dokonała wizji lokalnej odbudowanego obiektu Przedszkola w 
Balcarzowicach oraz wyremontowanego Przedszkola w Ujeździe. W październiku 2009 r. 
członkowie komisji przeprowadzili wizję lokalną placówek szkolnych w gminie, natomiast w 
listopadzie komisja zapoznała się z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych w Ujeździe i 
Niezdrowicach.  
 Ponadto członkowie komisji w czasie swych posiedzeń opiniowali projekty uchwał 
dotyczących między innymi: nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Ujazd oraz powiatem 
Werchowyna (Ukraina), współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w 
zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Komisja wnioskowała równieŜ w takich 
sprawach jak :  remont pomieszczenia kuchennego PSP w Zimnej Wódce,  remont 
sanitariatów, wymiana podłóg w salach lekcyjnych w PSP Sieroniowice,  wyremontowanie 
budynku gospodarczego przy szkole w Ujeździe, doposaŜenie w potrzebne umeblowanie i 
Ŝaluzje na okna świetlicy w Balcarzowicach, zakup i montaŜ 10 Ŝaluzji pionowych do okien 
w przedszkolu w Ujeździe,  dodatkowe oświetlenie na Wesołowie w Zimnej Wódce,  
ryczałtowe rozliczanie z ZAIKS-em.  
 W spotkaniach na zaproszenie komisji uczestniczyli- Dyrektor GZO, Główna 
Księgowa GZO, Kierownik OPS, Dyrektor  MGODK, Księgowa MGODK, Burmistrz 
Ujazdu, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Kierownicy Referatów  
Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorzy szkół i przedszkoli. 
        Szczegółowe informacje z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych 
posiedzeń. Ogólna frekwencja członków komisji wyniosła 93,51 %. 
 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawia się następująco: 
 
1.Tomasz Cichoń                      -  100  % 
2.Rajmund Muskała                 -  90,91% 
3.Magdalena Bartodziej           -  90,91% 
4.Sebastian Golec                     -  90,91% 
5.Magdalena Ogaza                  -  100  % 
6.Mariola Michalska                -   100  % 
7.Andrzej Grabiec                    -  81,82 % 
        
        Przewodniczący Komisji 
        Tomasz Cichoń 



 
                Załącznik nr 4 do uchwały R.M. Nr XLVI/256/2010         

       z dnia 28 stycznia 2010 
 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku  Publicznego 

w 2009 roku. 
 
 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pod przewodnictwem 
Radnego Norberta Jarosza  w 2009 roku odbyła 11 posiedzeń oraz brała udział w 4 
posiedzeniach wspólnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe. W skład Komisji 
wchodzi 7 radnych. Ogólna frekwencja członków Komisji na posiedzeniach wyniosła 90,9 %. 
Natomiast frekwencja poszczególnych radnych przedstawia się następująco: 
 

1. Norbert Jarosz  100 % 
2. Golec Sebastian    90,9 % 
3. Gruntkowski Marek  100 % 
4. Kierstein Norbert  100 % 
5. Marek Ewa     81,8 % 
6. Michalska Mariola    72,7 % 
7. Sus Rajmund     90,9 % 

 
Komisja pracowała w oparciu o uchwalony Uchwałą RM nr XXXI/186/2009 z dnia 29 
stycznia 2009 r. plan pracy na 2009 rok. W pracach Komisji oprócz członków komisji  brali 
udział: Burmistrz Ujazdu, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor ZGKiM, Dzielnicowi 
Policji, Delegaci do Izby Rolniczej w Opolu, Sołtysi. Komisja oprócz posiedzeń  w Urzędzie 
Miejskim  pracowała równieŜ w terenie. 
Szczegółowy harmonogram prac Komisji w roku 2009 przedstawia się następująco: 
 

• W  styczniu na dwóch posiedzeniach (9-tego i 15-tego I) Komisja podsumowała pracę 

w roku poprzednim- 2008, opracowała plan pracy na rok 2009 oraz zapoznała się i 

zaopiniowała planowaną inwestycję kompostowni odpadów biodegradowalnych w 

sąsiednim Kotulinie po konsultacji ze społecznością Balcarzowic, Kotulina, władzami 

Gminy Toszek oraz inwestorem. 

• W dniu 19 lutego Komisja spotkała się z Sołtysami i Delegatami do Izby Rolniczej w 

Opolu. 

• Omówiono gminną gospodarkę odpadami stałymi na posiedzeniu w dniu 23 marca  

oraz dokonano wizji lokalnej miejsc nielegalnego wysypywania śmieci, 

• W dniu 22 kwietnia członkowie Komisji zapoznali się z gospodarką ściekową na 

terenie gminy oraz stanem sieci wodociągowej na terenie gminy Ujazd. 

• 25 maja Komisja dokonała wizji lokalnej dróg gminnych i polnych 

• 16 września zapoznała się z zamierzeniami inwestycyjnymi i infrastrukturą SAG 

Olszowa oraz dokonała wizji lokalnej terenów SAG. Zostały tez przedstawione 

wnioski członków Komisji do projektu budŜetu na rok 2010 

 

 



 

• W dniu 19 października członkowie Komisji spotkali się z Kierownikiem Posterunku 

Policji w Leśnicy i Dzielnicowym Ujazdu  celem omówienia stanu bezpieczeństwa i 

porządku na terenie gminy, 

• w październiku i listopadzie Komisja pracowała nad propozycjami stawek podatku 

rolnego i leśnego na 2010 rok, oraz opiniowała wniosek o przedłuŜenie czasu 

obowiązywania taryf cen wody i odprowadzania ścieków na 2010 rok. 

• 2 grudnia opiniowała projekt budŜetu na rok 2010  

 

Na kaŜdym posiedzeniu Komisja  wypracowywała wnioski i zapytania dotyczące 

poprawy stanu rolnictwa, bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy jak i ochrony 

środowiska. 

 

Komisja zrealizowała  w 100% plan pracy na 2009 rok. 

 

         Przewodniczący Komisji 

         Norbert Jarosz 

 


