
Uchwała LV/307/2010 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 10 listopada 2010 roku 
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy  Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe  

kadencji 2006 - 2010 
 
 
                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, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, 
poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 
oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r.Nr 28, poz.142 i 146. Nr 40, poz.230, 
Nr 106, poz.675) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje : 
 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010 
 
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 RM 
Nr LV/307/2010 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej kadencji 2006 – 2010 

 
Przewodniczącą Komisji na początku kadencji została ElŜbieta Kubicka. W 2007 roku 
Komisja Rewizyjna  pod przewodnictwem Radnej ElŜbiety Kubickiej odbyła  1 posiedzenie 
poświęcone sprawom organizacyjnym. Z powodu śmierci radnej ElŜbiety Kubickiej Rada 
Miejska uchwałą nr V/32/2007 stwierdziła wygaśnięcie jej mandatu. Uchwałą nr V/33/2007 
nowym Przewodniczącym Komisji został wybrany Radny Rajmund Suhs. Skład Komisji 
został  uzupełniony  o Radnego Marka Gruntkowskiego. 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd pełny skład Komisji Rewizyjnej stanowi 5 członków.  
 
Ogólna frekwencja wyniosła za 4 lata kadencji 91,8 % z czego poszczególnych członków 
przedstawia się następująco: 
 

1. Rajmund Suhs -przewodniczący – 100 % 
2. Duk Józef   – członek  –  68,2 % 
3. Gruntkowski Marek - członek   -  98,6 % 
4. Kois Irena  - członek  -  98,1 % 
5.  Rajmund Muskała  - członek   -  93,9 % 

 
 
Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o roczne plany pracy, odbyła 55 posiedzeń 
przeprowadzając następujące kontrole : 
1. Kompleksową kontrolę wybranej inwestycji gminnej – dokonano kontroli zadania pn. 

”Budowa drogi dojazdowej oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w SAG 
Olszowa”. 

2. Analizę sprawozdania  z wykonania budŜetu gminy za 2006, 2007, 2008, 2009 rok  
3. Kompleksową kontrole finansową Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe. 
4. Kompleksową kontrolę  działalności ZGKiM w Ujeździe. 
5. Kompleksową kontrolę wydatków poniesionych na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 

za lata 2006-2007. 
6. Kompleksową kontrolę finansową Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe. 
7. Kompleksową kontrolę  działalności MGODK w Ujeździe 
8. Kompleksową kontrolę finansową Publicznego Przedszkola w Ujeździe 
9. Kompleksową kontrole finansową Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej. 
10. Kompleksową kontrolę  działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. 
11. Kompleksową kontrole finansową Publicznego Gimnazjum w Ujeździe 
12. Kompleksową kontrole finansową Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie 
 
 13. Kontrolę wybranych inwestycji prowadzonych przez gminę Ujazd w latach trwania 
kadencji, m.in.:- 
- Adaptacja budynku po SP w Niezdrowicach- zakup dostawa i montaŜ mebli, sprzętu AGD i 
RTV”. 
- Remont drogi polnej w Jaryszowie. 
- Zakup, dostawa i montaŜ urządzeń placu zabaw w Ujeździe 
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klucz(Wapiennik) 
- Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ujeździe 



 - Zakup i montaŜ wiat przystankowych w Sieroniowicach 
-  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce (Buczki) 

- Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek budowlanych na osiedlu Piaski w 
Ujeździe- rozbudowa sieci wodociągowej etap I 

- Modernizacja przedszkola w Ujeździe zgodnie z wymogami p-poŜ. 
      - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach 
   -    Przebudowa budynku straŜy poŜarnej na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym 
oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Klucz 
 
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 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.  
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. 
 
 
 
         Przewodniczący Komisji 
         Rajmund Suhs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Załącznik nr 2 do uchwały RM 
Nr LV/307/2010 

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

kadencji 2006 – 2010 
 
 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji wchodzi 9 Radnych. Do 31 maja 2007 
roku Komisja pod przewodnictwem Radnej Magdaleny Bartodziej pracowała w 7 osobowym 
składzie. Uchwałą Nr IX/54/2007 skład komisji został uzupełniony o Radną Ewę Marek i 
Radnego Norberta Kierstein. Do końca kadencji skład Komisji wynosił 9 osób, zgodnie ze 
Statutem Gminy. W okresie całej kadencji komisja odbyła 45 posiedzeń oraz brała udział w 
22 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe. Ogólna frekwencja 
członków Komisji wyniosła 90,1 %. 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się następująco: 
 

1. Bartodziej Magdalena 100 % 
2. Cichoń Tomasz           100 % 
3. Duk Józef                      83 % 
4. Grabiec Andrzej            93,8% 
5. Jarosz Norbert    86,1 % 
6. Kierstein Norbert          75,3 % 
7. Kois Irena                     96,1 % 
8. Marek Ewa                    77,0 % 
9. Ogaza Magdalena         100 % 
 

Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Miejską planami 
pracy. 
Praca Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki głównie 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 : Olszowa, Klucz, Zimna Wódka, 
Sieroniowice, Ujazd, Jaryszów, Stary Ujazd, Nogowczyce, Sieroniowice, Balcarzowice, SAG 
Olszowa-Nogowczyce.  
Kolejnymi tematami pracy Komisji były: 
- opracowanie projektu w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd, 
- przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017 oraz  
- przyjęcie Planów Odnowy Miejscowości w gminie Ujazd 
- rozwój infrastruktury oraz zamierzeń inwestycyjnych na terenie SAG Olszowa – 
Nogowczyce 
- opracowywanie stawek podatkowych na kolejne lata budŜetowe  
 
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  

• zmiany kategorii dróg i opłat za zajęcie pasa drogowego, 



• współpracy Samorządu Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. 

• złoŜenia wniosku o wpis Gminy Ujazd do Rejestru Gmin, na których obszarze 
uŜywane są nazwy w języku mniejszości 

• wstępowania i występowania Gminy ze związków międzygminnych i Stowarzyszeń 
• ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na 

terenie gminy  za usługi usuwania odpadów komunalnych  
• kosztów utrzymania placówek oświatowych w gminie i wykorzystanie oświatowej 

subwencji mniejszościowej 
• realizacji harmonogramu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Ujazd 
• rozwoju infrastruktury oraz zamierzeń inwestycyjnych na terenie SAG Olszowa - 

Nogowczyce 
• przystąpienia Gminy Ujazd do Związku Międzygminnego „Czysty Region” w 

Kędzierzynie-Koźlu i przyjęcia Statutu tego Związku. 
• zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i pozbawienia kategorii dróg gminnych 
• udzielenia pomocy finansowej gminom poszkodowanym przez powodzie 
• wyraŜenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Samorządowego A-4 z siedzibą w 

Opolu 
• przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na kolejne lata 
 
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. 
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 zawierają 
protokoły z poszczególnych posiedzeń. 
 
 
 
         Przewodnicząca Komisji 
         Magdalena Bartodziej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 3 do uchwały RM 
Nr LV/307/2010 

Sprawozdanie 
z pracy Komisji Kultury, O światy i Spraw Społecznych 

w czasie trwania  kadencji  2006-2010 
 
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 1/5/2006 z dnia 27.11.2006 roku Przewodniczącym 
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych na czteroletnią kadencję został radny Tomasz 
Cichoń. Na swoim pierwszym spotkaniu, w styczniu 2007 r. członkowie Komisji 
jednogłośnie wybrali na wiceprzewodniczącego Pana Rajmunda Muskałę. 
W czasie kadencji   odbyła 42 posiedzenia. Ogólna frekwencja członków Komisji wyniosła  
92,8 %, w tym poszczególnych członków komisji; 
 
1. Tomasz Cichoń  100% 

2. Magdalena Bartodziej 95,5% 

3. Sebastian Golec  85,9% 

4. Andrzej Grabiec  93,2% 

5. Mariola Michalska  89,9% 

6. Rajmund Muskała  89,9% 

7. Magdalena Ogaza  95,5% 

 
Komisja pracowała w oparciu o uchwalane corocznie przez Radę Miejską plany pracy 
Komisji Stałych RM w Ujeździe. W spotkaniach na zaproszenie komisji uczestniczyli:  
Dyrektor GZO, Główna Księgowa GZO, Kierownik OPS, Dyrektor  MGODK, Księgowa 
MGODK, Burmistrz Ujazdu, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Przedstawiciele Gminnego Zrzeszenia LZS oraz Caritasu, Kierownicy Referatów  Urzędu 
Miejskiego, a takŜe Dyrektorzy szkół i przedszkoli. 
 Zgodnie z zakresem działalności komisja zajmowała się zagadnieniami oświaty, 
kultury oraz pomocy społecznej. Rokrocznie podczas wizji lokalnych dokonywała przeglądu 
placówek oświatowych oraz świetlic wiejskich. Członkowie Komisji pracowali nad 
budŜetem, analizowali stan oświaty, realizację Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień, 
wnikliwie rozpatrywali wnioski Dyrektorów Szkół w sprawie wyróŜnienia najlepszych 
absolwentów.  
  
Kolejnymi tematami nad którymi debatowali członkowie komisji były nowelizacje 
Regulaminu wyróŜniania najlepszych uczniów gminy Ujazd, opracowanie zasad udzielania 
stypendium naukowego, ustalenie Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz likwidacja 
oddziału zamiejscowego Przedszkola w Niezdrowicach.  
 W lutym 2008 roku członkowie komisji zapoznali się z funkcjonowaniem Punktu 
Medycznego w Zimnej Wódce oraz Gabinetu Rehabilitacyjnego w Ujeździe, natomiast we 
wrześniu 2009 roku  komisja dokonała wizji lokalnej odbudowanego obiektu Przedszkola w 
Balcarzowicach.  
 Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych zapoznała się z działalnością 
placówek kultury, Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe”, Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 
Członkowie Komisji opracowywali projekty uchwał zgłaszane na sesje Rady Miejskiej, 
których temat związany był z przedmiotem pracy Komisji. 



 
 Szczegółowe informacje z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych 
posiedzeń.  
Jej członkowie brali takŜe udział w posiedzeniach  wspólnych komisji stałych oraz wizytach 
w partnerskich miastach Nussplingen, Lobenstein i Bridlicznej. 
 
          
         Przewodniczący Komisji  
         Tomasz Cichoń 
          
 
 



Załącznik nr 4 do uchwały RM 
Nr LV/307/2010 

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

kadencji 2006 – 2010 
 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zgodnie ze Statutem 
Gminy Ujazd liczy 7 członków. Do 31 maja 2007 roku w skład Komisji wchodziło 6 
członków. Uchwałą RM w Ujeździe Nr IX/55 /2007,  skład Komisji został  uzupełniony o 
dodatkową osobę - radną Ewę Marek. 
Komisja Rolnictwa pod przewodnictwem radnego Norberta Jarosz w latach 2006 – 2010 
odbyła 37 posiedzeń. Ogólna frekwencja członków na posiedzeniach wyniosła: 89 %. 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się  następująco: 
 

1. Jarosz Norbert   100    % 
2. Golec Sebastian    86,3 % 
3. Gruntkowski Marek    97,2 % 
4. Kierstein Norbert    85,4 % 
5. Michalska Mariola    84,3 % 
6. Marek Ewa     72    % 

      7.   Suhs Rajmund    97,7 % 
 
Komisja pracowała w oparciu o plany pracy uchwalane corocznie przez Radę Miejską.  
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. 
Głównymi tematami pracy Komisji Rolnictwa w kadencji 2006-2010 były : 
 

• spotkania z Sołtysami i Delegatami do Izby Rolniczej w Opolu. 

• dokonywanie wizji lokalnej miejsc nielegalnego wysypywania śmieci, 

• zapoznanie się z gospodarką ściekową na terenie gminy i dokonanie wizji lokalnej 

oczyszczalni ścieków, oraz zapoznanie się z moŜliwościami dotacji do ekologicznego 

opalania i przydomowych oczyszczalni  

• spotkania z Dzielnicowymi Policji  w gminie Ujazd celem omówienia stanu 

bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy, 

•  opracowywanie stawek podatku rolnego i leśnego na kolejne lata 

• opiniowanie wniosków o zatwierdzenie taryf cen wody i odprowadzania ścieków na 

kolejne lata 

• dokonywanie wizji lokalnej dróg gminnych i polnych 

• zapoznanie z zamierzeniami inwestycyjnymi i infrastrukturą SAG Olszowa oraz 

dokonywanie wizji lokalnej terenów SAG 

• opiniowanie projektu budŜetu Gminy Ujazd na kolejne lata  



• zapoznanie się i zaopiniowanie planowanej inwestycji kompostowni odpadów 

biodegradowalnych w sąsiednim Kotulinie po konsultacji ze społecznością 

Balcarzowic, Kotulina, władzami Gminy Toszek oraz inwestorem. 

 

Ponadto członkowie Komisji biorąc udział w posiedzeniach wspólnych Komisji Stałych Rady 
Miejskiej w Ujeździe opiniowali projekty uchwał wynikające z bieŜącej działalności Rady 
Miejskiej i Gminy. 
Z pracy Komisji sporządzone były protokoły i wnioski dotyczące głównie poprawy stanu 
rolnictwa, bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy jak i ochrony środowiska,  które były 
przedstawione na Sesjach Rady Miejskiej i przekazane Burmistrzowi Ujazdu do rozpatrzenia 
wg właściwości. 
Szczegółowe informacje z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku 
Publicznego zawierają protokoły z poszczególnych posiedzeń. 
 
 
 
         Przewodniczący Komisji  

Norbert Jarosz 
 


