
UCHWAŁA NR XXXVII.212.2014 
RADY MIEJSKIEJ W UJE ŹDZIE 

z dnia 30 stycznia 2014 roku 
 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy  Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe 
za 2013 rok 

 
 
            Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2013 roku poz.594, zmiany z 2013 roku poz.645,1318) Rada Miejska w Ujeździe uchwala,  
co następuje : 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2013 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 Nr XXXVII.212.2014 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

         z dnia 30 stycznia 2014r. 
 

Sprawozdanie z działalności  
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe 

w 2013 roku 
 

W 2013 roku Komisja Rewizyjna, której przewodniczy radna Maria Krupa, odbyła 19 posiedzeń, na 
których przeprowadziła cztery kontrole, analizę sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Gminy 
Ujazd za 2012 rok oraz rozpatrzyła dwie skargi na Burmistrza Ujazdu w swoim pełnym statutowym 
składzie. 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd pełny skład Komisji Rewizyjnej stanowi 5 członków.  
Ogólna frekwencja Komisji wyniosła 97,9 %, zgodnie z wykazem frekwencji poszczególnych 
członków, który przedstawia się następująco:  
 

1. Krupa Maria  –  przewodniczący –  100 % 
2. Borek Maria   –  członek  –  94,7 % 
3. Kalisz Roman   –  członek   –  94,7 % 
4. Kois Irena   – członek  –  100 % 
5.   Kubicki Dawid   – członek   –  100 % 
 

Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o roczny plan pracy Komisji zatwierdzony uchwałą Rady 
Miejskiej Nr XXVI.141.2013 z 31 stycznia 2013 r., który zakładał przeprowadzenie następujących 
kontroli:   
 
1. Kompleksowa kontrola wydatków poniesionych na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego za lata 

2011-2012 
2. Kompleksowa kontrola finansowa OPS w Ujeździe. 
3. Kontrola finansowa wykorzystania dotacji z Gminy na działalność LZS w gminie Ujazd. 
4. Kompleksowa kontrola wybranych inwestycji zakończonych w roku 2013 
oraz opracowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium  za 2012 rok  
 
Na zlecenie Rady Miejskiej w Ujeździe Komisja Rewizyjna dodatkowo rozpatrzyła takŜe w marcu i 
listopadzie 2013 r. dwie skargi mieszkańców gminy na Burmistrza Ujazdu przedstawiając swoje 
stanowisko zawarte w protokołach Komisji na sesjach Rady. 
 
Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzonych w roku 2013 przedstawia się następująco: 
-  Kompleksowa kontrola wydatków poniesionych na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego  
w Ujeździe w latach 2011 i 2012, przeprowadzona dnia 25 lutego 2013 r. – Protokół pokontrolny nr 
10/2013 
- Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Gminy Ujazd za 2012 rok oraz opracowanie 
wniosku o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu Absolutorium za 2012 rok w dniach 17, 19, 29 kwietnia 
oraz 6 maja 2013 r. 
- Kontrola działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe przeprowadzona w dniu 3 lipca 2013 
r.- Protokół pokontrolny nr 12/2013 z dn. 11 lipca 2013. 
- Kontrola finansowa wykorzystania dotacji z Gminy na działalność LZS w gminie Ujazd 
przeprowadzona w dniu 10 października 2013 r.- Protokół pokontrolny nr 13/2013 z 22.10.2013 r. 
- Kontrola wybranej inwestycji zakończonej w roku 2013 - „Przebudowa i rozbudowa istniejącego 
budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach” 
przeprowadzona dnia 14 listopada 2013- Protokół pokontrolny nr 14/2013 z dn. 9 grudnia 2013 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 4 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych. 
Komisja zrealizowała wszystkie załoŜenia planu pracy Komisji na 2013 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 Nr XXXVII.212.2014  
Rady Miejskiej w Ujeździe 

         z dnia 30 stycznia 2014r. 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki  
Rady Miejskiej w Ujeździe w 2013 roku. 

 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki wchodzi 9 
Radnych. Komisja pod przewodnictwem Radnego Tomasza Cichoń w 2013 roku odbyła 13 posiedzeń 
w tym 3 poświęcone szczegółowej analizie projektu budŜetu na 2014 rok. Jej członkowie brali 
równieŜ udział w 4 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych oraz opracowali wnioski do projektu 
budŜetu gminy na rok 2014. 
Ogólna frekwencja członków Komisji wyniosła 91,4 %. 
 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawia się następująco: 
 
1. Borek Maria                         -  84,6 % 
2. Cichoń Tomasz                -  100 % 
3. Duk Józef              -  92,3 % 
4. Golec Sebastian                       -  61,5 % 
5. Jarosz Norbert                -  92,3 % 
6. Kois Irena                 -  100 % 
7. Krupa Maria                                -  100 % 
8. Kubicki Dawid    -  92,3 % 
9. Ogaza Magdalena    -  100 % 
 
Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z przedstawionym na XXVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 
31 stycznia 2013 r. planem pracy. Praca Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki związana była 
głównie z budŜetem Gminy, a więc członkowie Komisji 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 tematy, takie jak: 

• Analiza kosztów utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy oraz MGODK w Ujeździe w 
roku 2012;  

• Opracowanie wniosków do projektu budŜetu na 2014 r.; 
• Opracowanie stanowiska w sprawie funduszu sołeckiego; 
• 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 rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie 

gminy Ujazd oraz analiza rozwoju SAG gminy. 
 

Ponadto Komisja opiniowała projekty uchwał, między innymi w sprawie : 
 

• zaciągnięcia poŜyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Opolu oraz Banku Gospodarstwa 
Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych Gminy; 

• emisji obligacji komunalnych; 
• ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budŜetowego; 
• Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd; 
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

obejmującego fragmenty wsi Olszowa; 
• nadania nazw ulicom;  
• określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z nich; 



• wyraŜenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego. 
 
Na zaproszenie Komisji w posiedzeniach poza członkami Komisji brali udział - Burmistrz Ujazdu, 
Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, główni księgowi 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 Nr XXXVII.212.2014  
Rady Miejskiej w Ujeździe 

         z dnia 30 stycznia 2014r 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, O światy  

i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ujeździe w 2013 roku 

 
 Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji wchodzi 7 radnych. W 2013 roku 

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych pod przewodnictwem radnej Agaty Trusz odbyła 11 

posiedzeń. Członkowie Komisji brali takŜe 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. Trusz Agata   100 % 

2. Cichoń Tomasz  100 % 

3. Fogel Waldemar  100 % 

4. Golec Sebastian  63,6 % 

5. Grabiec Andrzej  100 % 

6. Ogaza Magdalena  100 % 

7. Rust Dawid   72,7 % 

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

w Ujeździe w dniu 31 stycznia 2013 r. Na swoich posiedzeniach zrealizowała załoŜony plan pracy, 

który obejmował między innymi: 

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego  w Ujeździe 

– analiza zasadności połączenia PG i PSP w Ujeździe. 

2. Zapoznanie się z działalnością Gminnego Zrzeszenia LZS w Ujeździe oraz analizę 

wykorzystania otrzymanego dofinansowania. 

3. Spotkanie z przedstawicielami kół TSKN na Śląsku Opolskim z terenu gminy – zapoznanie 

się z ich działalnością społeczno- kulturalną. 

4. Analizę Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 oraz Ocenę Zasobów 

Pomocy Społecznych. Zapoznanie się z rodzajami przyznawanych świadczeń społecznych 

przez OPS w Ujeździe. Zapoznanie się z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego. 

5. WyróŜnienie najlepszych absolwentów szkół gminnych. 

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

7. Analizę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień. 

8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji imprez Lato w mieście oraz Dni Partnerstwa 

Ujazd-Bridliczna organizowanych przez MGODK w Ujeździe. 

9. Spotkanie z dyrektorami gminnych szkół. 



10. Zapoznanie się z działaniami Gminy i organizacji społecznych działających na terenie 

gminy na rzecz mieszkańców pow. 65-ego roku Ŝycia (seniorów). 

11. Analizę i opiniowanie projektu budŜetu na rok 2014. 

12.  Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień na 2014 rok. 

 

        W maju Komisja dokonała wizji lokalnej miejsca wypoczynku i rekreacji w Nogowczycach, oraz 

zanalizowała zapisy Statutu Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe, oraz opiniowała projekty 

uchwał w sprawie ustalania zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego wymiaru godzin  

i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli gminy Ujazd. Komisja 

analizowała takŜe projekt Statutu Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego. 

We wrześniu Komisja zgłaszała wnioski do projektu budŜetu Gminy na przyszły rok, a w 

październiku zapoznała się ze zmianami w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia. Członkowie Komisji zapoznali się takŜe z informacją 

dyrektorów szkół na temat wyników egzaminów końcowych uczniów w ich placówkach.  

Na posiedzeniu w listopadzie Komisja analizowała zasady udzielania zniŜek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora placówki oświatowej określonych w uchwale Rady 

Miejskiej w Ujeździe nr XXX.169.2013 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniŜek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska 

kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ujazd. 

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

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

oświatowych, Przewodniczący Gminnych Zarządów LZS, przedstawiciele TSKN z terenu gminy oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej. 

        Szczegółowe informacje z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych posiedzeń.  

 

         Przewodnicząca Komisji 

         Agata Trusz 

 

    



  Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII.212.2014  
Rady Miejskiej w Ujeździe 

         z dnia 30 stycznia 2014r 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 
Rady Miejskiej w Ujeździe w roku 2013. 

 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pod przewodnictwem Radnego 
Norberta Jarosza w 2013 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 87 %. 
Natomiast frekwencja poszczególnych radnych przedstawia się następująco: 
 

1. Norbert Jarosz    100    % 
2. Duk Józef      90,9 % 
3. Fogel Waldemar     90,9 % 
4. Grabiec Andrzej   100    % 
5. Kalisz Roman      81,8 % 
6. Rust Dawid      54,5 % 
7. Trusz Agata      90,9 % 

 
Komisja pracowała w oparciu o przedstawiony 31 stycznia 2013 r. na XXVI sesji Rady Miejskiej w 
Ujeździe plan pracy na 2013 rok.  W pracach Komisji oprócz jej członków brali udział: Burmistrz 
Ujazdu, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Starosta Strzelecki, Naczelnik Wydziału Dróg 
Powiatowych w Strzelcach Opolskich, przedstawiciele REMONDIS-u oraz Związku 
Międzygminnego „Czysty Region” Dyrektor ZGKiM, Kierownik Posterunku Policji w Leśnicy, 
Sołtysi, przedstawiciele kół łowieckich z terenu gminy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Komisja 
oprócz posiedzeń w Urzędzie Miejskim odbywała równieŜ wizje lokalne w terenie. 
Szczegółowy harmonogram prac Komisji w roku 2013 przedstawia się następująco: 
 

• W  styczniu Komisja podsumowała pracę w roku poprzednim - 2012 oraz opracowała plan 
pracy na rok 2013.  

• W dniu 25 lutego członkowie Komisji spotkali się z Sołtysami gminy Ujazd oraz zaopiniowali 
program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.  

• Na posiedzeniu 20 marca Komisja opracowała stanowisko w sprawie przyszłorocznego 
funduszu sołeckiego oraz przeprowadziła wizję lokalną dróg powiatowych i gminnych. 

• 24 kwietnia Komisja spotkała się z przedstawicielami kół łowieckich działających na terenie 
gminy Ujazd w celu omówienia procedury szacowania szkód wyrządzonych przez leśne 
zwierzęta w uprawach i płodach rolnych. 

• W dniu 21 maja odbyło się posiedzenie Komisji poświęcone omówieniu stanu technicznego 
remiz straŜackich i hydrantów oraz spotkaniu z przedstawicielami Starostwa Powiatowego  
w sprawie analizy stanu dróg powiatowych na terenie gminy . 

• W czerwcu Komisja spotkała się z Zarządem REMONDIS-u oraz przedstawicielem 
„Czystego Regionu” w celu zapoznania się ze stanem przygotowania do wprowadzenia w 
lipcu nowej ustawy o czystości i porządku w gminach. 

• W dniu 13 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, opracowywała propozycje do projektu budŜetu na rok 2014 
oraz przeprowadziła wizję lokalną na placu rekreacyjno-sportowym w Nogowczycach. 

• W październiku Komisja pracowała nad propozycjami stawek podatków lokalnych,  rolnego  
i leśnego oraz od środków transportowych na 2014 rok.  

• W listopadzie Komisja oceniała stan przygotowania Gminy do Akcji Zima oraz zapoznała się 
z działaniami Gminy na rzecz rozwoju rolnictwa. 



• Na posiedzeniu 12 grudnia Komisja zaopiniowała projekt budŜetu na rok 2014 oraz wniosek  
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na rok 2014. 

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

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

       Norbert Jarosz 


