
Protokół Nr XII/2015 

 

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

posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1830.  

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

oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena 

Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor 

GZO Małgorzata Kulesa, p.o. Kierownika OPS Krystyna Nierle, Dyrektor ZGKiM Piotr 

Przygoda, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska i Katarzyna 

Tomczyk oraz Justyna Kubik - redaktorka Strzelca Opolskiego 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 

ustawowy stan 15 Radnych w sesji udział 15 osób, co stanowiło 100 %  osobowego składu 

Rady.  

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 Miejskiej o działaniach podjętych w okresie 

między sesyjnym. 

4. Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu. 

5.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień,  

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

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

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

e) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 

lat 2016-2019 

6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 

7. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji: 

Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

8.  Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych 

 za 2014 rok przez: 

      - Radnych, 

      - Pracowników samorządowych. 

   9.  Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 

 10.  Interpelacje i wolne wnioski.  

 11.  Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej 

    12.  Sprawy różne. 

    13.  Zakończenie Sesji. 

 

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 29 września do dnia 28 października 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 na: wykonanie remontów cząstkowych na drogach 

gminnych, remont placu zabaw przy ul. Gliwickiej, opracowanie diagnozy do Strategii 

Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025. Złożono także wnioski o dofinansowanie dwóch 

zadań z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019”: 

przebudowy drogi gminnej w Księżym Lesie oraz przebudowy drogi Europejskiej w SAG 

Olszowa. Burmistrz poinformował radnych o odbytych spotkaniach, naradach  

i konferencjach, które dotyczyły współpracy Gminy Ujazd z innymi podmiotami, m.in. 

Powiatem Strzeleckim, Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”, Stowarzyszeniem 

Gmin Euroregionu Pradziad, Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny czy Nadleśnictwem 

Rudziniec.  

Radny Józef Duk zapytał o spotkanie w Nadleśnictwie Rudziniec - czy był poruszany 

problem niszczenia pól przez zwierzynę leśną, na co Burmistrz odpowiedział twierdząco i 

dodał, że rozważa się zwiększenie ilości odstrzałów. 

Na zakończenie Burmistrz Ujazdu poinformował radnych, że kolejnych czterech inwestorów 

ulokuje się w strefie gospodarczej. 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

- określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień 

Projekt został przedstawiony przez Skarbnik Gminy Helenę Strycharz. Projekt omówiono 

szczegółowo na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. Stawki podatków 

lokalnych i opłat pozostaną na takim samym poziomie jak w roku bieżącym, jednak 

konieczne było podjęcie uchwały z uwagi na zmianę przepisów w podstawie prawnej.  

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki – Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji Stałych ze wspólnego posiedzenia o przedstawionym projekcie 

uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pani Skarbnik dodała jeszcze informację, która była przekazana również na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Stałych, dotyczącą podatku rolnego na rok przyszły. Będzie on 

obliczony na podstawie średniej ceny 1 dt żyta podanej przez Prezesa GUS i będzie niższy niż 

w roku obecnym.  

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

W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 

Za oddano   15 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XII.60.2015 została podjęta jednogłośnie 

 

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Projekt został przedstawiony przez Skarbnik Gminy – Helenę Strycharz.  

Stawki podatku od środków transportowych także nie ulegają zmianie. Konieczność podjęcia 

tej uchwały wynika jednakże ze zmiany przepisów podstawy prawnej. Zmieniony został jeden 

zapis dotyczący podatku od autobusu. Podatek ten zależy m.in. od ilości miejsc do siedzenia. 

Poprzednio liczbą graniczną było 30 miejsc, a obecnie 22 miejsca. Inne zapisy uchwały 

pozostają bez zmian.  

Magdalena Bartodziej przedstawiła pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 

Stałych. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

 



W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 

Za oddano   15 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XII.61.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

-  zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok  

Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy. 

Na zwiększenie planu dochodów Gminy w kwocie 82 389,69 zł wpłynęła dotacja celowa na 

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie. 

Z kolei zmniejszenie planu dochodów w kwocie 130 450,00 zł nastąpiło na skutek: korekty 

planu wydatków oświatowych i innych, zmniejszenia planu wydatków na zadaniu: 

Opracowanie studium wykonalności zadania- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe  

i zmniejszenia wydatków bieżących na zadaniu: oczyszczanie miasta i gminy. 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 212 839,69 zł wynika z: 

- wypłaty akcyzy rolnikom, 

- opracowania dokumentacji projektowej zadania- Budowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Kluczu dz. nr 285, 

- pokrycia kosztów gminnych związanych z akcją gaśniczą pożaru zakładu POLMAG w SAG 

- zwiększenia planu wynagrodzeń w przedszkolach, 

- dotacji przedmiotowej na wywóz nieczystości dla ZGKiM, 

- remontu i ocieplania frontowej ściany budynku MGODK w Ujeździe. 

 

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

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

W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 

Za oddano   15 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XII.62.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Ten projekt omówiony został również przez Helenę Strycharz. 

Po zmianach budżetu wartości wykazane w wieloletniej prognozie finansowej zmieniają się 

następująco:  

Budżet gminy po stronie dochodowej zwiększył się o 338 316,99 zł. 

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 338 316,99 zł. 

Kwota dochodów ogółem po zmianach - 21 310 154,27 zł, dochody bieżące  

- 18 670 714,27 zł, dochody majątkowe - 2 485 190,00 zł. 

Na 2017 rok planuje się wzrost środków na inwestycje o 4 776 800 zł  związku z rozbudową 

oczyszczalni ścieków w Ujeździe. 

 

Plan wydatków ogółem w 2015 roku zwiększył się o kwotę 338 316,99 zł. 

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 288 316,99 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się  

o 50 000,00 zł. 

Po zmianach kwota wydatków ogółem 21 909 154,27 zł, w tym: wydatki bieżące  

- 19 904 185,27 zł, wydatki majątkowe - 4 004 969,00 zł. 

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



 

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Ujeździe w latach 2014-2017. Planowane nakłady wynoszą łącznie: 5 503 351,00 zł. 

 

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  15 Radnych, 

Za oddano   15 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XII.63.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2016-2019 
Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska w Ujeździe powołała 

uchwałą nr X.56.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. zespół do wydania opinii o zgłoszonych 

kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.  

 

Radna Magdalena Bartodziej odczytała opinię zespołu o zgłoszonych kandydatach na 

ławników: Renata Kołodziej, Piotrze Kołodziej, opracowaną  na posiedzeniu w dniu 7 

października b.r. Opinia została dołączona do niniejszego protokołu.  

Zgodnie z ustawą wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Przystąpiono zatem do wyboru 

komisji skrutacyjnej. Zgłoszono do niej następujące kandydatury radnych, którzy wyrazili 

zgodę na pracę w komisji: 

 

1. Rajmund Muskała, 

2. Teresa Sobota 

3. Dorota Stanek. 

 

Rada jednogłośnie zaakceptowała poprzez głosowanie skład komisji skrutacyjnej. 

Następnie komisja skrutacyjna przygotowała karty do tajnego głosowania, a przewodnicząca 

komisji Dorota Stanek objaśniła radnym zasady głosowania. 

Następnie radni na podstawie listy obecności otrzymali karty do głosowania i po dokonaniu 

stosownego zaznaczenia wrzucili je do urny.  

Komisja skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia biurowego w celu policzenia 

głosów i sporządzenia protokołu z tajnego głosowania. 

  

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej, który jest załącznikiem do protokołu  

z przebiegu Sesji, stwierdza się, że Renata Kołodziej i Piotr Kołodziej zostali wybrani na 

ławników Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. 

Uchwała nr XII.64.2015 została podjęta większością głosów 

Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 

Informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Dyrektor Gminnego Zarządu 

Oświaty Małgorzata Kulesa. Opracowana została na podstawie bazy danych SIO na dzień 30 

września 2014 i 30 września 2015 oraz sprawozdań z działalności poszczególnych palcówek 

oświatowych za rok 2014/2015. 

Radni otrzymali papierową wersję informacji, która zawierała m.in.: 

- liczbę i prognozę liczby uczniów i wychowanków przedszkoli w latach 2011-2021 



- sieć szkół i przedszkoli 

- liczbę i liczebność oddziałów w szkołach i przedszkolach 

- strukturę zatrudnienia kadry pedagogicznej 

- dane dotyczące nauki języków obcych 

- wyniki porównawcze sprawdzianów końcowych 

- omówienie danych dot. frekwencji i promowania uczniów do następnej klasy 

- udział uczniów w konkursach i zawodach 

- dane dotyczące dożywiania uczniów i dowozu do placówek oświatowych 

- rozliczenie finansowe roku 2014 oraz plan 2015. 

 

Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania 

inwestycyjnego - „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową 

infrastruktury towarzyszącej”. 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Matuszek przedstawiła protokół 

pokontrolny nr 3/2015 z kontroli inwestycji przeprowadzonej dnia 25 września b.r. 

Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednomyślnie go zaakceptowali. 

 

Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 

2014 rok przez Radnych i pracowników samorządowych. 

Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych za 

2014 rok oraz złożonych na 30 dni od daty ślubowania, a także wyniki analizy Burmistrza 

Ujazdu oświadczeń majątkowych za 2014 rok złożonych przez pracowników samorządowych 

zobowiązanych do ich złożenia. 

Następnie przewodniczący obrad odczytał pismo Wojewody Opolskiego o wynikach analizy 

oświadczeń majątkowych Burmistrza Ujazdu i Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2014 rok 

oraz złożonych na początek kadencji, a także pismo z Urzędu Skarbowego z Kędzierzyna 

Koźla o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych. 

 

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 

Przewodniczący Komisji odczytali wnioski z posiedzeń: 

1) Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych:  

- radnej Agaty Trusz w sprawie ustawienia znaku drogowego: Uwaga dzieci lub 

Uwaga piesi przy przejściu dla pieszych przez ul. Traugutta obok Sklepu Rodzinnego 

2)  ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych: 

- wniosek Tomasza Cichonia w sprawie zamontowania podświetlonego napisu: OSP 

na budynku remizy strażackiej w Ujeździe, 

- wniosek radnego Rajmunda Muskały w sprawie interwencji w firmie odbierającej 

odpady komunalne w naszej gminie – REMONDIS o pozostawianie odpowiedniej 

ilości pustych worków na wymianę, bowiem często zdarza się, że ich ilości są 

mniejsze niż oddanych pełnych worków; 

 

Interpelacje  i wolne wnioski. 

Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na 

ostatniej Sesji w sprawie: 

- zmiany miejsca zbiórki uczniów dowożonych z Sieroniowic, 

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

krajowej do GDDKiA,  

oraz odpowiedź Zarządu Powiatu Strzeleckiego sprawie: 

- przycięcia topoli przy drodze powiatowej przed wiaduktem kolejowym w Zimnej Wódce, 



- usunięcia elementów betonowych na odcinku Zimna Wódka – Stary Ujazd, 

- usunięcia zalegających konarów przy drodze Ujazd- Jaryszów, 

- uprzątnięcia wąwozu w Kluczu. 

Odczytał także odpowiedź Spółki z o.o. Arriva w sprawie wypadania kursu autobusowego 

relacji Leśnica-Ujazd-Kędzierzyn-Koźle. 

 

Radni złożyli następujące wnioski: 

1) pisemny wniosek radnego Dawida Buchty w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej 

do działek nr 627, 630/7 , 617, 621, 631/2 , 631/1 w Niezdrowicach, 

2) pisemny wniosek mieszkańców ul. Szkolnej 3 w Starym Ujeździe przekazany przez 

radnego Romana Galę w sprawie ocieplenia budynku byłej szkoły w Starym Ujeździe  

z powodu dużych strat energii cieplnej i związanych z tym wysokich kosztów 

ponoszonych przez mieszkańców tego budynku, 

Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda zabrał głos w tej sprawie i przyznał, że ogrzewanie tego 

budynku jest drogie, ceny opału olejowego bardzo wzrosły na przestrzeni ostatnich lat; jednak 

jest to budynek przede wszystkim użyteczności publicznej, z dużymi oknami i drzwiami,  

w związku z tym są spore straty ciepła. Obecnie nie jest w całości użytkowany, lecz gdyby 

był pomysł na zagospodarowanie tego budynku to sytuacja uległaby poprawie;  

3) wniosek radnego Dawida Buchty o sprawdzenie zgodności z przepisami 

umiejscowienia światłowodu przez dostawcę internetu w Niezdrowicach  

i wyjaśnienie, czy nie zostały naruszone prawa własności właścicieli działek,  

przez które światłowód został przeprowadzony, 

4) wniosek radnej Doroty Stanek o przesunięcie o ½ godz. czasu wyłączania lamp 

oświetlenia ulicznego w godzinach rannych (z godz. 6.30 na 7.00) na osiedlu Piaski w 

Ujeździe, 

5) drugi wniosek radnej Doroty Stanek dotyczył naprawy stłuczonej lampy przy 

przejściu dla pieszych obok stadionu sportowego w Ujeździe, 

6) wniosek radnego Sebastiana Bednarka także dotyczył naprawy uszkodzonej lampy 

ulicznej na ul. Sienkiewicza 4, 

7) wniosek radnej Magdaleny Bartodziej o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych 

w sprawie wielokrotnie zgłaszanej – o ustawienie lustra w Sieroniowicach na 

skrzyżowaniu z drogą do Balcarzowic. 

 

Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej. 

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

 

Sprawy różne. 

Radny Dawid Buchta zapytał Dyrektora ZGKiM Piotra Przygodę o naprawę urządzenia 

odwadniającego w drodze na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z Ogrodową w Niezdrowicach. Piotr 

Przygoda powiedział, że potrzebne są elementy betonowe, na które dziś otrzymali ofertę  

z Haba-Beton. W tym tygodniu powinni otrzymać te elementy i w najbliższym czasie 

odwodnienie zostanie naprawione. 

Przewodniczący obrad odczytał pismo skierowane do Rady: 

- od Wojewody Opolskiego w sprawie wyniku 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. Rzeczona uchwała została wydana z naruszeniem prawa, co opisuje 



obszerne uzasadnienie. Jednak uchybienia nie były na tyle istotne, aby stwierdzić nieważność 

uchwały. 

Kierownik Referatu Inwestycji Katarzyna Tomczyk zaprosiła radnych na spotkanie 

warsztatowe w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015- 2025, 

które odbędzie się 3 listopada b.r. w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. 

 

Zakończenie posiedzenia. 

Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XII sesję Rady Miejskiej. 

         

Protokołowała: 

Ewa Adamczyk 

         Przewodniczący obrad: 

         Tomasz Cichoń 

 

 

 

 


