
 
Uchwała XV.76.2012 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 26 stycznia 2012 roku 

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

za 2011 rok. 
 
 
                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 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. 124,1 z 2010 roku  Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675 z 2011 roku 
Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) Rada 
Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje : 
 

§ 1 
 

 
Przyjmuje się sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2011 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 
        Rajmund Suhs 
 
 



                     Załącznik nr 1 do uchwały R.M. Nr XV.76.2012 
           z dnia 26 stycznia 2012 

 
Sprawozdanie z działalności  

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe 
w 2011 roku 

 
W 2011 roku Komisja Rewizyjna, której przewodniczy radna Maria Krupa, odbyła 16 
posiedzeń i przeprowadziła 4  kontrole w swoim pełnym statutowym składzie. 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd pełny skład Komisji Rewizyjnej stanowi 5 członków.  
Ogólna frekwencja Komisji wyniosła 100 %, zgodnie z wykazem frekwencji poszczególnych 
członków, który przedstawia się następująco:  
 

1. Krupa Maria  –  przewodniczący –  100 % 
2. Borek Maria   –  członek  –  100 % 
3. Kalisz Roman  –  członek   –  100 % 
4. Kois Irena   – członek  –  100 % 
5.   Kubicki Dawid  – członek   –  100 % 
 

Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o roczny plan pracy Komisji uchwalony uchwałą 
Rady Miejskiej Nr IV/20/2011 z 12 stycznia 2011r., który zakładał przeprowadzenie 
następujących kontroli:   
 
1. Kompleksowa kontrola finansowa Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe 
2. Kompleksowa kontrola inwestycji – „Budowa drogi gminnej ul. Bursztynowej na osiedlu 

Piaski w Ujeździe”. 
3. Kompleksowa kontrola działalności ZGKiM w Ujeździe. 
4. Kompleksowa kontrola wybranych inwestycji zakończonych w roku 2011 
oraz opracowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium  za 2010 rok  
 
Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzonych w roku 2011 przedstawia się następująco: 
- Kompleksowa kontrola finansowa Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe przeprowadzona 
w dniu 2 marca 2011 r.- Protokół pokontrolny nr 1/2011 z dn. 15.03.2011 
- Kompleksowa kontrola zadania inwestycyjnego - Budowa drogi gminnej ul. Bursztynowej 
w Ujeździe przeprowadzona w dniu 10 maja 2011 roku – Protokół pokontrolny nr 2/2011 z 
20.05.2011 
- Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Gminy Ujazd za 2010 rok oraz 
opracowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu Absolutorium za 2010 rok w dniach 
20, 24, 25 maja oraz 2 czerwca 2011 r. 
- Kompleksowa kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Ujeździe przeprowadzona w dniu 14 września 2011 r.- Protokół pokontrolny nr 4/2011 z 
22.09.2011 r. 
- Kompleksowa kontrola wybranych inwestycji zakończonych w roku 2011: 

a)  Budowa drogi gminnej ul. Pięknej w Ujeździe 
b) Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na 

potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
przeprowadzona dnia 17 listopada 2011- Protokół pokontrolny nr 5/2011 z dn.02.12.2011 
 
Komisja Rewizyjna podczas swych kontroli pracowała w oparciu o przedłoŜone dokumenty, 
oraz przeprowadzane wizje lokalne w terenie. 
Z przeprowadzanych kontroli sporządzone zostały protokoły pokontrolne. 



Wszystkie protokoły wraz z ustaleniami, po zatwierdzeniu ich przez  Radę Miejską zostały 
przekazane do jednostek objętych kontrolą.  
Ponadto członkowie komisji brali udział w 4 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych. 
Komisja zrealizowała wszystkie załoŜenia planu pracy komisji na 2011 rok, co zawarte 
zostało w dokumentacji z pracy komisji w postaci protokołów z posiedzeń, jak i protokołów  
z przeprowadzonych kontroli . 
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Maria Krupa 



   Załącznik nr 2 do uchwały R.M. Nr XV.76.2012 
           z dnia 26 stycznia 2012 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki  

Rady Miejskiej w Ujeździe w 2011 roku. 
 

 Komisja BudŜetu, Finansów i Gospodarki pod przewodnictwem Radnego Tomasza 
Cichoń w 2011 roku odbyła 14 posiedzeń w tym 3 poświęcone szczegółowej analizie projektu 
budŜetu na 2012 rok. Jej członkowie brali  równieŜ udział w 4 posiedzeniach wspólnych 
Komisji Stałych RM w Ujeździe oraz opracowali wnioski do projektu budŜetu Gminy na rok 
2012. 
  Komisja pracowała między innymi nad  Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Ujazd na lata 2009-2014, ustaleniem wysokości opłat za świadczenia udzielane 
przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd. Analizowała koszty utrzymania 
mieszkań komunalnych w gminie oraz wydatki na utrzymanie Filialnych Szkół 
Podstawowych w Sieroniowicach, Zimnej Wódce i Starym Ujeździe, a takŜe przedszkola w 
Balcarzowicach. 
 Ponadto członkowie komisji w czasie swych posiedzeń opiniowali projekty uchwał 
dotyczących między innymi: zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok,  sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w 
rejonie przysiółka  KsięŜy Las, określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy 
Ujazd, przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ujazd, określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz 
zwolnień,  określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zwolnień, obniŜenia 
średniej ceny skupu Ŝyta dla obliczenia podatku rolnego na 2012 r., określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych,  Rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. 
 W spotkaniach na zaproszenie komisji uczestniczyli m. in. - Burmistrz Ujazdu, 
Skarbnik Gminy, Dyrektor ZGKiM, Kierownik OPS, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
Kierownicy Referatów  Urzędu Miejskiego. 
        Szczegółowe informacje z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych 
posiedzeń. Ogólna frekwencja członków komisji wyniosła 94,5 %. 
 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawia się następująco: 
 
1. Borek Maria                       -  100  % 
2. Cichoń Tomasz                -  100 % 
3. Duk Józef              -  78.6 % 
4. Golec Sebastian                       -  85,7 % 
5. Jarosz Norbert                -  92.9  % 
6. Kois Irena                 -  92,9  % 
7. Krupa Maria                            -  100 % 
8. Kubicki Dawid    -  100 % 
9. Ogaza Magdalena    -  100 % 

   
Przewodniczący Komisji 

Tomasz Cichoń



   Załącznik nr 3 do uchwały R.M. Nr XV.76.2012 
           z dnia 26 stycznia 2012 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, O światy  

i Spraw Społecznych RM w Ujeździe w 2011 roku 

 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji wchodzi 7 radnych. W 2011 roku 

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych pod przewodnictwem radnej Agaty Trusz 

odbyła 11 posiedzeń, w tym trzy wyjazdowe. Członkowie Komisji brali takŜe udział w 4 

wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe. Ogólna frekwencja 

członków Komisji na posiedzeniach wyniosła 96,1 % 

Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się następująco: 

1. Trusz Agata  100% 

2. Cichoń Tomasz  100% 

3. Fogel Waldemar  100% 

4. Golec Sebastian  100% 

5. Grabiec Andrzej  100% 

6. Ogaza Magdalena  100% 

7. Rust Dawid   72,7% 

Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z planem pracy, przedstawionym na IV Sesji 

RM w Ujeździe w dniu 12 stycznia 2011 r. Na swoich posiedzeniach zrealizowała załoŜony 

plan pracy, który obejmował między innymi: 

1. Przedstawienie sytuacji oświaty w gminie i analiza projektu uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji filialnych szkół podstawowych  

2. Zaopiniowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

3. Zapoznanie się z działalnością OPS w Ujeździe oraz MGODK w Ujeździe. 

4. WyróŜnienie najlepszych absolwentów szkół gminnych. 

5. Ocenę stanu przygotowania oświaty gminnej do nowego roku szkolnego. 

6. Analizę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień 

7. Zapoznanie się z działalnością „Caritasu” na terenie gminy 

8. Przegląd gminnych placówek przedszkolnych 

9. Spotkanie z dyrektorami gminnych szkół 

10. Analizę i opiniowanie projektu budŜetu na rok 2012 

11.  Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień na 2012 rok 

 



        W lutym Komisja dokonała gruntownej analizy stanu oświaty w gminie Ujazd i 

konieczności jej reorganizacji. W maju Komisja odbyła spotkanie z pracownikami MGODK 

w siedzibie Ośrodka, we wrześniu dokonała wizji lokalnej punktów działalności Caritasu w 

Ujeździe i Zimnej Wódce, a w październiku wybranych placówek przedszkolnych w gminie. 

Podczas swoich posiedzeń Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2010, Programem Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd na lata 2011-2020, a 

takŜe załoŜeniami Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Ujazd na lata 2011-2020. 

Ponadto członkowie Komisji w czasie swych posiedzeń opiniowali projekty uchwał 

dotyczące między innymi: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne 

przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd, ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez 

Gminę Ujazd, uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014, 

zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd.  

       W spotkaniach na zaproszenie komisji uczestniczyli- Burmistrz Ujazdu, Skarbnik Gminy, 

Dyrektor GZO, Kierownik OPS, Dyrektor i pracownicy MGODK, Dyrektorzy i pracownicy 

gminnych placówek oświatowych, rodzice uczniów gminnych szkół, pracownicy punktów 

Caritas, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz  Kierownicy Referatów  Urzędu Miejskiego. 

        Szczegółowe informacje z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych 

posiedzeń.  

 

              Przewodnicząca Komisji 

         Agata Trusz



   Załącznik nr 4 do uchwały R.M. Nr XV.76.2012 
           z dnia 26 stycznia 2012 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego w roku 2011. 
 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pod przewodnictwem 
Radnego Norberta Jarosza w 2011 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 92,2 %. 
Natomiast frekwencja poszczególnych radnych przedstawia się następująco: 
 

1. Norbert Jarosz   100 % 
2. Duk Józef      81,8 % 
3. Fogel Waldemar     90,9 % 
4. Grabiec Andrzej   100 % 
5. Kalisz Roman    100 % 
6. Rust Dawid      72,7 % 
7. Trusz Agata    100 % 

 
Komisja pracowała w oparciu o plan pracy na 2011 rok przedstawiony 12 stycznia 2011 r. 
Radzie Miejskiej w Ujeździe na Sesji nr IV. W pracach Komisji oprócz jej członków brali 
udział: Burmistrz Ujazdu, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej, Dyrektor 
ZGKiM, Dzielnicowy Policji, Delegaci do Izby Rolniczej w Opolu, Sołtysi, przedstawiciel 
RZGW Gliwice oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Komisja oprócz posiedzeń w Urzędzie 
Miejskim odbywała równieŜ wizje lokalne w terenie. 
Szczegółowy harmonogram prac Komisji w roku 2011 przedstawia się następująco: 
 

• W  styczniu Komisja podsumowała pracę w roku poprzednim - 2010 oraz opracowała 
plan pracy na rok 2011  

• W dniu 22 lutego Komisja zapoznała się z gospodarką ściekową  oraz stanem sieci 
wodociągowej na terenie gminy Ujazd oraz przeprowadziła wizję lokalną oczyszczalni 
ścieków w Ujeździe 

• Na posiedzeniu 21 marca członkowie Komisji spotkali się z Sołtysami i Delegatem do 
Izby Rolniczej w Opolu. 

• 8 kwietnia Komisja przeprowadziła wizję lokalną dróg polnych i gminnych 
• W dniu 18 maja odbyło się posiedzenie Komisji poświęcone wizji lokalnej brzegów 

rzeki Kłodnica oraz rowów melioracyjnych gminy Ujazd 
• Posiedzenie dnia 17 czerwca poświęcone zostało ocenie stanu oznakowania dróg i 

stanu przydroŜnych drzew w ramach kontynuacji wizji lokalnej dróg gminnych oraz 
spotkaniu z przedstawicielem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach w sprawie szkód wyrządzonych rolnikom przez wody rzeki Kłodnicy 

• W dniu 25 sierpnia członkowie Komisji spotkali się z przedstawicielem Policji z 
posterunku w Leśnicy celem omówienia stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie 
gminy 

• Komisja na posiedzeniu w dniu 21 września zapoznała się ze stanem oświetlenia 
ulicznego przy drogach w gminie Ujazd oraz opracowywała propozycje do projektu 
budŜetu na rok 2012. 

• W październiku i listopadzie Komisja pracowała nad propozycjami stawek podatku 
rolnego i leśnego na 2012 rok, oraz zapoznała się z planem kosztów ZGKiM w 



Ujeździe na 2012 rok, na podstawie którego zostały opracowane  propozycje taryf cen 
wody i odprowadzania ścieków na 2012 rok. Omówiono takŜe wyniki badania 
natęŜenia ruchu drogowego i prędkości pojazdów w miejscowościach gminy Ujazd 

• 6 grudnia Komisja opiniowała projekt budŜetu na rok 2012  
 

Komisja na swoich posiedzeniach 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 2011 rok. 
         Przewodniczący Komisji 

         Norbert Jarosz 


