
Uchwała XXVI.140.2013 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 31 stycznia 2013 roku 
 
 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy  Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe  

za 2012 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, z 2012 r. 
poz. 567) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje : 
 

§ 1 
 

 
Przyjmuje się sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2012 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 XXVI.140.2013 
           z dnia 31 stycznia 2013 

 
Sprawozdanie z działalności  

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe 
w 2012 roku 

 
W 2012 roku Komisja Rewizyjna, której przewodniczy radna Maria Krupa, odbyła 14 
posiedzeń i przeprowadziła 3 kompleksowe kontrole oraz analizę sprawozdania rocznego z 
wykonania budŜetu Gminy Ujazd za 2011 rok w swoim pełnym statutowym składzie. 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd pełny skład Komisji Rewizyjnej stanowi 5 członków.  
Ogólna frekwencja Komisji wyniosła 98,6 %, 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  –  92,9 % 
5.   Kubicki Dawid  – członek   –  100 % 
 

Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o roczny plan pracy Komisji uchwalony uchwałą 
Rady Miejskiej Nr XV.77.2012 z 26 stycznia 2012 r., który zakładał przeprowadzenie 
następujących kontroli:   
 
1. Kompleksowa kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności 

Kulturalnej w Ujeździe 
2. Kompleksowa kontrola finansowa Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w gminie Ujazd. 
3. Kompleksowa kontrola wybranych inwestycji zakończonych w roku 2012 
oraz opracowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium  za 2011 rok  
 
W lutym Komisja Rewizyjna zgodnie ze swoim planem dokonała takŜe analizy finansowej 
planu reorganizacji systemu oświaty w Ujeździe. 
 
Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzonych w roku 2012 przedstawia się następująco: 
- Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Gminy Ujazd za 2011 rok oraz 
opracowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu Absolutorium za 2011 rok w dniach 
4, 16, 30 kwietnia oraz 11 maja 2012 r. 
- Kompleksowa kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej 
w Ujeździe przeprowadzona w dniu 12 czerwca 2012 r.- Protokół pokontrolny nr 7/2012 z 
dn. 18 czerwca 2012 
- Kompleksowa kontrola finansowa Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w gminie Ujazd 
przeprowadzona w dniu 9 listopada 2012 r.- Protokół pokontrolny nr 8/2012 z 14.11.2012 r. 
- Kompleksowa kontrola wybranych inwestycji zakończonych w roku 2012: 

a)  Budowa drogi gminnej nr 105785O w SAG Zimna Wódka 
b) Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem 

terenu w Zimnej Wódce  
przeprowadzona dnia 22 listopada 2012- Protokół pokontrolny nr 9/2012 z dn.14 grudnia 
2012 roku. 
 
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 9 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych. 
Komisja zrealizowała wszystkie załoŜenia planu pracy Komisji na 2012 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 XXVI.140.2013 
           z dnia 31 stycznia 2013 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki  

Rady Miejskiej w Ujeździe w 2012 roku. 
 

  Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki 
wchodzi 9 Radnych. Komisja pod przewodnictwem Radnego Tomasza Cichoń w 2012 roku 
odbyła 11 posiedzeń w tym 3 poświęcone szczegółowej analizie projektu budŜetu na 2013 
rok. Jej członkowie brali równieŜ udział w 9 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych oraz 
opracowali wnioski do projektu budŜetu gminy na rok 2013. 
Ogólna frekwencja członków Komisji wyniosła 90,9 %. 
 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawia się następująco: 
 
1. Borek Maria                       -  100  % 
2. Cichoń Tomasz                -  100 % 
3. Duk Józef              -  72,7 % 
4. Golec Sebastian                       -  81,8 % 
5. Jarosz Norbert                -  81,8  % 
6. Kois Irena                 -  90,9  % 
7. Krupa Maria                            -  90,9 % 
8. Kubicki Dawid    -  100 % 
9. Ogaza Magdalena    -  100 % 
 
Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z przedstawionym na XV Sesji Rady Miejskiej 
w dniu 26 stycznia 2012 r. planem pracy. Praca Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki 
związana była głównie z budŜetem Gminy, tzn. jej członkowie pracowali nad jego 
uchwaleniem, analizowali sprawozdanie z jego wykonania oraz opiniowali wszystkie  
wprowadzone do niego zmiany. Radni analizowali takŜe Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy i zmiany do niej wprowadzone. 
Oprócz prac związanych z budŜetem Komisja rozpatrywała równieŜ inne sprawy, takie jak: 

• Analiza dochodów ze sprzedaŜy mienia komunalnego oraz gruntów w roku 2011 i 
planowana sprzedaŜ w roku 2012 i 2013 

• Opracowanie wniosków do projektu budŜetu na 2013 r. 
• Opracowanie stawek podatków lokalnych, od środków transportowych, rolnego 
• Analiza Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 

• Zapoznanie się z planem działań dotyczących utworzenia Zespołu Gimnazjalno-
Szkolnego w Ujeździe 

 
Ponadto Komisja opiniowała projekty uchwał, między innymi w sprawie : 
 

• przyjęcia regulaminu targowiska miejskiego w Ujeździe 
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice 
• ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego 
• przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek 

zwyczajny 



• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów 
wsi Olszowa w rejonie przysiółka KsięŜy Las 

Na zaproszenie Komisji w posiedzeniach poza członkami Komisji brali udział- Burmistrz 
Ujazdu, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 
Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego. 
Szczegółowe informacje z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych 
posiedzeń. 

 
Przewodniczący Komisji 

Tomasz Cichoń



   Załącznik nr 3 do uchwały R.M. Nr XXVI.140.2013 
           z dnia 31 stycznia 2013 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, O światy  

i Spraw Społecznych RM w Ujeździe w 2012 roku 

 
 Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji wchodzi 7 radnych. W 2012 roku 
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych pod przewodnictwem radnej Agaty Trusz 
odbyła 11 posiedzeń, w tym 4 wyjazdowe. Członkowie Komisji brali takŜe udział w 9 
wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe. Ogólna frekwencja 
członków Komisji na posiedzeniach wyniosła 92,2 % 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się następująco: 
 
1. Trusz Agata  100 % 
2. Cichoń Tomasz  100 % 
3. Fogel Waldemar  100 % 
4. Golec Sebastian  81,8 % 
5. Grabiec Andrzej  100 % 
6. Ogaza Magdalena  100 % 
7. Rust Dawid   63,6 % 
 
Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z planem pracy, przedstawionym na XV Sesji 
RM w Ujeździe w dniu 26 stycznia 2012 r. Na swoich posiedzeniach zrealizowała załoŜony 
plan pracy, który obejmował między innymi: 
 

1. Analizę  reorganizacji systemu oświaty gminy Ujazd 
2. Zaopiniowanie Gminnego programu doŜywiania dzieci i młodzieŜy na lata 2012-2013 
3. WyróŜnienie najlepszych absolwentów szkół gminnych. 
4. Ocenę stanu przygotowania oświaty gminnej do nowego roku szkolnego. 
5. Analizę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień 
6. Zapoznanie się z warunkami i zasadami nabywania przez nauczycieli uprawnień do 
świadczeń emerytalnych wg aktualnego stanu prawnego oraz z zasadami 
przyznawania środków na dofinansowywanie dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w gminie Ujazd. 

7. Zapoznanie się z działalnością Gminnego Zrzeszenia  „Ludowe Zespoły Sportowe” 
oraz analizę otrzymanego dofinansowania. 

8. Przegląd wybranych gminnych placówek przedszkolnych. 
9. Spotkanie z dyrektorami gminnych szkół. 
10. Analizę i opiniowanie projektu budŜetu na rok 2013. 
11.  Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień na 2013 rok. 

 
        W lutym Komisja zapoznała się z sytuacją systemu oświaty w gminie Ujazd i dokonała 
analizy planu jego reorganizacji. Członkowie Komisji opracowywali projekty uchwał  
w sprawie planu sieci przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez gminę. W marcu  
i październiku Komisja analizowała potrzebę i moŜliwość utworzenia oddziału 
przedszkolnego w Niezdrowicach. W kwietniu Komisja dokonała przeglądu wybranych 
świetlic środowiskowych działających na terenie gminy Ujazd. 
W maju Komisja odbyła spotkanie z pracownikami MGODK w siedzibie Ośrodka i zapoznała 
się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej Biblioteki oraz informacją na temat organizacji 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z gminy Ujazd, we wrześniu dokonała wizji 



lokalnej placówek przedszkolnych w Ujeździe, Sieroniowicach i Balcarzowicach, a w 
październiku zapoznała się z warunkami i zasadami udzielania stypendiów naukowych, 
specjalnych i socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Ujazd. Członkowie Komisji zapoznali 
się takŜe z informacją dyrektorów szkół na temat wyników egzaminów końcowych uczniów 
w ich placówkach. Na posiedzeniu w listopadzie został przedstawiony plan działań 
dotyczących utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe, a  w grudniu 
członkowie Komisji uczestniczyli w spotkaniu z Kierownikiem Centrum Terapii 
i Psychoprofilaktyki w Strzelcach Opolskich na temat nowego spojrzenia na leczenie 
uzaleŜnień i zaburzeń psychicznych. 
       W spotkaniach na zaproszenie Komisji uczestniczyli - Burmistrz Ujazdu, Skarbnik 
Gminy, Dyrektor GZO, Kierownik OPS, Dyrektor i pracownicy MGODK, Dyrektorzy  
i pracownicy gminnych placówek oświatowych, Przewodniczący Gminnych Zarządów LZS, 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. 
        Szczegółowe informacje z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych 
posiedzeń.  
 
              Przewodnicząca Komisji 

         Agata Trusz



   Załącznik nr 4 do uchwały R.M. Nr XXVI.140.2013 
           z dnia 31 stycznia 2013 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego w roku 2012. 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pod przewodnictwem 
Radnego Norberta Jarosza  w 2012 roku odbyła 10 posiedzeń oraz brała udział w 9 
posiedzeniach wspólnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe. W skład Komisji 
wchodzi 7 radnych. Ogólna frekwencja członków Komisji na posiedzeniach wyniosła 92,9 %. 
Natomiast frekwencja poszczególnych radnych przedstawia się następująco: 
 

1. Norbert Jarosz   100 % 
2. Duk Józef      70 % 
3. Fogel Waldemar   100 % 
4. Grabiec Andrzej   100 % 
5. Kalisz Roman      90 % 
6. Rust Dawid      90 % 
7. Trusz Agata    100 % 

 
Komisja pracowała w oparciu o przedstawiony 26 stycznia 2012 r. na XV sesji Rady 
Miejskiej w Ujeździe plan pracy na 2012 rok.  W pracach Komisji oprócz jej członków brali 
udział: Burmistrz Ujazdu, Skarbnik Gminy, Dyrektor ZGKiM, Kierownik Posterunku Policji 
w Leśnicy, Delegaci do Izby Rolniczej w Opolu, Sołtysi, oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego. Komisja oprócz posiedzeń w Urzędzie Miejskim odbywała równieŜ wizje lokalne 
w terenie. 
Szczegółowy harmonogram prac Komisji w roku 2012 przedstawia się następująco: 
 

• W  styczniu Komisja podsumowała pracę w roku poprzednim - 2011 oraz opracowała 
plan pracy na rok 2012  

• W dniu 16 lutego członkowie Komisji spotkali się z Sołtysami i Delegatami do Izby 
Rolniczej w Opolu  

• Na posiedzeniu 22 marca Komisja zapoznała się z gminną gospodarką odpadami 
stałymi i przeprowadziła wizję lokalnych dróg polnych 

• 23 kwietnia Komisja przeprowadziła przegląd rowów melioracyjnych i przepustów na 
terenie gminy 

• W dniu 21 maja odbyło się posiedzenie Komisji poświęcone kontroli i ocenie stanu 
oznakowania ulicznego oraz zaopiniowaniu programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest na terenie gminy Ujazd 

• W dniu 16 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 18 września zapoznała się z infrastrukturą i postępami 
inwestycyjnymi w SAG Olszowa oraz opracowywała propozycje do projektu budŜetu 
na rok 2013. 

• W październiku Komisja pracowała nad propozycjami stawek podatków lokalnych,  
rolnego i leśnego oraz od środków transportowych na 2013 rok,  

• W listopadzie Komisja oceniała stan przygotowania Gminy do Akcji Zima 
• Na posiedzeniu 10 grudnia Komisja zaopiniowała projekt budŜetu na rok 2013, 

zaopiniowała wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 



zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2013 oraz regulamin utrzymania czystości i 
porządku w gminie Ujazd 

Komisja na swoich posiedzeniach wypracowywała liczne wnioski i zapytania dotyczące 
poprawy stanu rolnictwa, bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy jak i ochrony 
środowiska. 
 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

Norbert Jarosz 
 
 

 


