
Protokół Nr XI/2015 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 września 2015 roku w Sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1730.  

Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 

oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Sekretarz Gminy Roman 

Więcek, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor 

ZGKiM Piotr Przygoda oraz sołtys Starego Ujazdu Sebastian Golec. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 

ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział początkowo 13 osób, a następnie 14 osób, co 

stanowiło prawomocne quorum. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. Nie zgłoszono do niego żadnych 

uwag ani wniosków, zatem przedstawiał się następująco: 

 

  1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesjami. 

  4. Informacja o pracy Burmistrza. 

  5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  

6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 

7. Interpelacje i wolne wnioski. 

   8. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej. 

   9. Sprawy różne. 

 10. Zakończenie posiedzenia. 

 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady w okresie 

między sesjami tj. od dnia 1 września do dnia 28 września b.r. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Informacja o pracy Burmistrza. 

Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym. 

Zostały omówione projekty uchwał na sesję, wydane zarządzenia oraz podpisane umowy. 

W minionym okresie podpisano umowy m.in. na: montaż wiaty przystankowej w Kluczu, 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenie wniosków na: przebudowę 

dróg gminnych w Starym Ujeździe, Zimnej Wódce i Nogowczycach oraz zadanie: 

Przebudowa drogi gminnej ul. Europejskiej w Olszowej. 

Radny Waldemar Fogel zapytał o przeznaczenie kostki z rozbiórki nawierzchni ul. 

Europejskiej, na co Burmistrz odparł, że kostka należy do Gminy i zostanie przeznaczona na 

cele gminne. Radny Fogel zasugerował, że mogłoby to być utwardzenie gruntu pod miejsca 

parkingowe przed szkołą w Zimnej Wódce. 



Burmistrz dodał jeszcze, że 22 września b.r. na Konferencji w Senacie RP w Warszawie 

Gmina Ujazd została wyróżniona dyplomem „Gmina Ekoinnnowacji” dzięki zastosowaniu 

odnawialnych źródeł energii w gminnych obiektach oświatowych. 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

-  zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok  

Projekt uchwały został przedstawił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. 

Na zwiększenie planu dochodów Gminy w kwocie 51 887,00 zł wpłynęły: otrzymanie 

odszkodowania za zniszczony przystanek w miejscowości Klucz, ponadplanowe dochody  

z tytułu renty planistycznej i dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.  

Z kolei zmniejszenie planu dochodów w kwocie 84 930,00 zł nastąpiło na skutek: korekty 

planu dotacji dla Starostwa Strzeleckiego, rozdysponowania rezerwy oświatowej, korekty 

planu wydatków na wniosek kierowników jednostek, 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 136 817,00 zł wynika z: 

- środków przeznaczonych na remonty: przystanku w Kluczu, łapacza kanalizacji burzowej  

w drodze gminnej ul. Ogrodowa w Niezdrowicach, 

- kosztów obsługi do Sejmu i Senatu, 

- zaplanowanych wydatków na wykonanie ogrodzenia w PP w Starym Ujeździe, opłatę za 

pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innej gminy, 

- zaplanowanego zakupu usług opiekuńczych, 

- zwiększenia planu dotacji przedmiotowej na koszty utrzymania boiska sportowego  

w Ujeździe. 

Radny Waldemar Fogel zapytał o przeznaczenie 40 tys. zł, które stanowią dotację na 

utrzymanie boiska sportowego w Ujeździe. 

Na to pytanie odpowiedział Dyrektor ZGKiM w Ujeździe Piotr Przygoda. Wyjaśnił radnym, 

że jego zakład nie ma doświadczenia w zarządzaniu tego typu obiektem i przy sporządzaniu 

wstępnej kalkulacji kosztów nie wszystkie koszty udało się przewidzieć. Około 80 tys. zł 

przeznaczyć trzeba na koszty zatrudnienia 2 pracowników, ponadto dużym obciążeniem 

kosztowym jest zużycie energii elektrycznej – to ok. 20 tys. zł, poza tym wyjątkowo duże 

tego bardzo suchego lata było zużycie wody – na podlewanie płyty boiska zużyto 2,5 tys. m3 

wody. Trzeba było zabezpieczyć płytę boiska także odpowiednim ogrodzeniem od trybun 

oraz zakupić profesjonalną maszynę do rysowania linii na boisku. Miejsce dla zawodników 

rezerwowych zostało wyłożone kostką, a murawa posypana nawozem, który kosztował  

1 tys. zł. Zatem koszty są jednak dość spore i żeby je zbilansować potrzebna jest dodatkowa 

dotacja z budżetu Gminy. 

 

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych. 

W głosowaniu wzięło udział  13 Radnych, 

Za oddano   13 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XI.58.2015 została podjęta jednogłośnie. 



Do obrad Sesji dołączył radny Kamil Głowania zwiększając skład osobowy do liczby 14. 

 

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Ten projekt omówiony został również przez Burmistrza Ujazdu. 

Po zmianach budżetu wartości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej zmieniają się 

następująco:  

Budżet gminy po stronie dochodowej zwiększył się o 83 886,00 zł. 

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 83 886,00 zł. 

Kwota dochodów ogółem po zmianach - 20 971 837,28 zł, dochody bieżące  

- 18 332 397,28 zł, dochody majątkowe - 2 485 190,00 zł. 

 

Plan wydatków ogółem w 2015 roku zwiększył się o kwotę 83 886,00 zł. 

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 91 816,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się  

o 7 930,00 zł. 

Po zmianach kwota wydatków ogółem 21 570 837,28 zł, w tym: wydatki bieżące  

- 17 615 868,28 zł, wydatki majątkowe - 3 954 969,00 zł. 

 

W 2016 roku ujęto planowane dofinansowanie w formie dotacji 100 tys. zł dla Powiatu 

Strzeleckiego na „ Przebudowę wraz z budową chodnika i odwodnienia w ciągu drogi 

powiatowej Nr 14610 Sieroniowice-Ujazd na ul Strzeleckiej w Sieroniowicach”. 

Pozostałe wartości: wyniku, przychodów, rozchodów i kwoty długu nie zmieniły się. 

 

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych. 

W głosowaniu wzięło udział  14 Radnych, 

Za oddano   14 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XI.59.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej przedstawiła 

pisemne wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych RM w Ujeździe: 

1) ponowne zgłoszenie przez radną Magdalenę Bartodziej niezrealizowanych do tej pory 

wniosków: 

- uprzątnięcia gałęzi z poboczy drogi powiatowej Ujazd-Jaryszów 

- ustawienia lustra na łuku drogi powiatowej w Sieroniowicach 

- ustawienia znaku drogowego: Teren zabudowany na drodze krajowej nr 88 w 

Sieroniowicach, 

2) wniosek radnego Sebastiana Bednarka w sprawie interwencji w oddziale PKS  



w Kędzierzynie-Koźlu dotyczącej wypadających z rozkładu jazdy porannych kursów na 

trasie Ujazd-Kędzierzyn o godz. 7.50 (w dniach: 1,9,16,21 i 23 września b.r. kursy nie 

odbyły się) 

3) wniosek radnego Kamila Głowania o zmianę miejsca zbiórki uczniów korzystających  

z przewozu z Sieroniowic do szkół w Jaryszowie i Ujeździe. Bezpieczniejszym miejscem 

jest, zdaniem radnego, teren przy szkole zamiast przy sklepie. 

 

Interpelacje  i wolne wnioski. 

Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na 

ostatniej Sesji w sprawie: 

- wykoszenia działki przeznaczonej na plac zabaw przy ul. Bursztynowej na osiedlu Piaski w 

Ujeździe, 

- uporządkowania pomnika poświęconego ofiarom II wojny światowej w Rynku w Ujeździe, 

- kalkulacji kosztów przedłużenia czasu pracy oddziału przedszkolnego w Sieroniowicach  

do 9 godzin, 

- usunięcia ogrodzenia między parkingiem a chodnikiem przed szkołą w Sieroniowicach, 

- remontu łapacza kanalizacji burzowej na ul. Ogrodowej w Niezdrowicach, 

- ustawienia wiaty przystankowej na drodze 426 przy zjeździe na Klucz, 

- naprawy punktów oświetleniowych przy ul. Wiejskiej i Gliwickiej w Niezdrowicach, 

- przesłania wniosków dot. dróg powiatowych do ich zarządcy- Powiatu Strzeleckiego.  

 

Radny Waldemar Fogel złożył pisemny wniosek mieszkańców Zimnej Wódki w sprawie 

ustawienia lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Małopolnej na Ujazdowską w Zimnej 

Wódce. 

Radny Rajmund Muskała złożył wniosek w sprawie wyczyszczenia korytek 

odprowadzających wodę przy drodze powiatowej w Kluczu. 

 

Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej. 

Protokół z X Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 

 

Sprawy różne. 

Radna Barbara Matuszek podziękowała w imieniu mieszkańców Balcarzowic za 

zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego przy przedszkolu w Balcarzowicach. 

Głos zabrał sołtys ze Starego Ujazdu Sebastian Golec. Zwrócił się do radnych, którzy  

w większości uczestniczyli w Dożynkach gminnych, aby rozważyć zwiększenie puli nagród 

dla sołectw za organizację i udział w Dożynkach, ponieważ sołectwa poświęcają bardzo dużo 

czasu i pracy na przygotowanie się do obchodów tej uroczystości, wymaga to sporego 

zaangażowania uczestników zarówno w wykonanie korony, jak i przygotowanie korowodów, 

więc dobrze byłoby lepiej ich za to wynagrodzić i zmotywować do kolejnych wysiłków.  

Sołtys poruszył także sprawę oceny koron żniwnych, proponując zmiany w regulaminie ich 

oceniania. Korony wykonane przez mieszkańców, których przygotowanie wymaga wielu dni 

pracy, powinny być wyżej oceniane niż korony kupione. 

Radni przyznali, że temat był już od kilku lat poruszany, bo ocena koron zawsze wzbudzała 

sporo kontrowersji.  



Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny przypomniała, że w regulaminie oceny koron są ściśle 

określone kryteria ocen (łącznie z rodzajami zbóż) i komisja ma obowiązek oceniać wg tego 

regulaminu. Poza tym zorganizowano w tym roku w Ośrodku warsztaty plecenia koron 

żniwnych i było spore zainteresowanie. Być może wpłynie to na zmobilizowanie wszystkich 

wiosek do własnoręcznego wykonywania koron w przyszłości. 

Przewodniczący odczytał jeszcze pisma skierowane do Rady: 

- z Fabryki Aktywności Młodych o poparcie ogólnopolskiej kampanii „Wolontariat to się 

opłaca”, 

- od Wojewody Opolskiego w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego dot. Uchwały nr 

X.52.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty miasta Ujazd 

oraz wsi Niezdrowice. 

Radni: Teresa Sobota, Agata Trusz, Dorota Stanek, Magdalena Bartodziej i Kamil Głowania, 

Roman Gala oraz sołtys Starego Ujazdu Sebastian Golec złożyli na ręce Przewodniczącego 

Rady wnioski do projektu budżetu Gminy na rok 2016. 

Radna Dorota Stanek rozdała radnym harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w 

gminie Ujazd na ostatni kwartał b.r. 

 

Zakończenie posiedzenia. 

Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XI sesję Rady Miejskiej. 

         

Protokołowała: 

Ewa Adamczyk 

         Przewodniczący obrad: 

         Tomasz Cichoń 

 

 

 

 


