
Protokół Nr XIII/2015 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 30 listopada 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: Skarbnik Gminy Helena Strycharz, Sekretarz Gminy Roman 

Więcek, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda oraz 

kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, Irena Tiszbierek i Katarzyna 

Tomczyk. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 

ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 13 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 Miejskiej o działaniach podjętych w okresie 

między sesyjnym. 

4. Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu. 

5.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 840/10, 840/2, 840/4  

położonych w Ujeździe wraz z ruinami zamku,  

b) nadania nazw ulicom, 

c) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

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

e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

 

   6.  Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 

   7.  Interpelacje i wolne wnioski.  

   8.  Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej 

      9.  Sprawy różne. 

    10.  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 października do dnia 30 listopada b.r. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Informacja o pracy Burmistrza. 

Sekretarz Gminy Roman Więcek w zastępstwie nieobecnego Burmistrza Ujazdu przedstawił 

pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym, zawierającą wykaz projektów 

uchwał zgłoszonych na sesję, wydanych zarządzeń oraz omówienie podpisanych umów. 

W minionym okresie podpisano umowy na: opracowanie dokumentacji budowy świetlicy we 

wsi Nogowczyce oraz budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kluczu oraz na 

opracowanie projektu wraz z operatem wodnoprawnym i kosztorysem inwestorskim na pobór 

wody z rzeki Kłodnica do nawadniania płyty boiska sportowego w Ujeździe. 

Podpisano także umowy z 5 firmami na zimowe utrzymanie dróg gminnych. 



Radny Józef Duk zapytał Dyrektora ZGKiM Piotra Przygodę, czy jego zakład nie przystąpił 

do przetargu na zimowe utrzymanie dróg, na co Piotr Przygoda odpowiedział, że nie ma 

wolnego sprzętu, bo musi być przygotowany na awarie sieci wodociągowej, zatem jego 

zakład nie zgłosił się do tego zadania. 

Radny Waldemar Fogel wyraził obawę, czy Zakład Usług Leśno-Transportowych  

z Nogowczyc jest w stanie dobrze świadczyć swe usługi w tym zakresie, skoro ma największy 

obszar do zimowego utrzymania. Jednak Piotr Przygoda wyjaśnił, że firma p. Osadnika już 

jest sprawdzona, a do dyspozycji ma aż trzy pługi, zatem nie powinno być obaw. 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działek nr 840/10, 840/2, 840/4  położonych 

w Ujeździe wraz z ruinami zamku 

Projekt został przedstawiony przez Monikę Jastrzembską- Kierownika referatu Urzędu. 

Projekt omówiono szczegółowo na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej.  

Nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu 

działek nr 840/10, 840/2 i 840/4, położonych w Ujeździe wraz z ruinami zamku następuje na 

cele publiczne w zakresie ładu przestrzennego, utworzenia terenów rekreacyjnych, kultury 

fizycznej i turystyki, zieleni i zadrzewień. Ruiny zamku położone są w centrum miasta, 

zostały przez ANR w Opolu odrestaurowane, co wiąże się z poprawą wizerunku miasta oraz 

rozwojem turystki.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki – Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji Stałych ze wspólnego posiedzenia o przedstawionym projekcie 

uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

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 XIII.65.2015 została podjęta jednogłośnie; 

 

- nadania nazw ulicom 

Projekt został przedstawiony także przez Monikę Jastrzembską. Ulice nazwane zgodnie z tą 

uchwałą mają swój przebieg w Strefie Aktywności Gospodarczej. W związku z zakupem 

nowych terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Zimna Wódka, przy drodze 

gminnej o nr ewidencyjnym 105776O oraz przy drodze gminnej o nr ewidencyjnym 

105785O, wystąpiła konieczność nadania nazw tym ulicom, aby nadać adres budowanym 

zakładom. Propozycje nazwy ulicy „Europejskiej” oraz ulicy „Polskiej” zostały 

zaakceptowane  przez mieszkańców wsi Zimna Wódka oraz pozytywnie przyjęte przez 

KSSE.  

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  13 Radnych, 

Za oddano   13 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIII.66.2015 została podjęta jednogłośnie. 



 

- Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

 i o wolontariacie. 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. Ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie nakłada na gminy obowiązek corocznego uchwalenia takiego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przed jego uchwaleniem należy 

przeprowadzić konsultacje społeczne. W naszej gminie konsultacje trwały od 30 października 

do 9 listopada b.r. W tym czasie nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi do Programu. 

Zadaniami priorytetowymi Programu są m.in.: pomoc społeczna, działalność opiekuńczo-

medyczna i rehabilitacyjna, propagowanie kultury mniejszości narodowych, edukacja i 

wychowanie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, czy ratownictwo i ochrona ludności, 

w tym ochrona przeciwpożarowa. W projekcie budżetu Gminy na 2016 rok przewidziana jest 

łączna kwota dotacji dla organizacji pozarządowych w wysokości 350 tys. zł. 

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  13 Radnych, 

Za oddano   13 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIII.67.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

-  zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok  

Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy. 

Zwiększenie planu dochodów Gminy w kwocie 2 500,00 zł nastąpiło na skutek otrzymania 

środków z PZU na zakup i montaż kamer na szkolnym korytarzu. 

Zmniejszenie planu wydatków wynosi 151 tys. zł wynika z korekt planu wydatków, m.in. na 

usługach melioracyjnych, remontach mienia komunalnego, zmniejszeniu rezerwy celowej na 

wydatki oświatowe i innych. 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 153 500,00 zł wynika z: 

- remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Olszowej i Ujeździe, 

- zakupu biurowego wyposażenia, 

- zwiększenia planu wynagrodzeń w gimnazjum i stołówce przy ZGS 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  13 Radnych, 

Za oddano   13 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIII.68.2015 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 3 505,18 zł. 

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3 505,18 zł. 

Kwota dochodów ogółem po zmianach - 21 313 659,45 zł, dochody bieżące  

- 18 674 219,45 zł, dochody majątkowe - 2 639 440,00 zł. 

Plan wydatków ogółem w 2015 roku zwiększył się o kwotę 3 505,18 zł. 

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 71 494,82 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się  

o 75 000,00 zł. 

Po zmianach kwota wydatków ogółem 21 912 659,45 zł, w tym: wydatki bieżące  

- 17 832 690,45 zł, wydatki majątkowe - 4 079 969,00 zł. 

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

Różnica między planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących wynosi:  

841 529 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  13 Radnych, 

Za oddano   13 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIII.69.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 

Nie zgłoszono wniosków Komisji Stałych. 

 

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 (odpowiedź z Zarządu powiatu 

Strzeleckiego), 

- remontu budynku szkoły w Starym Ujeździe, 

- utwardzenia drogi gruntowej w Niezdrowicach, 

- zawieszenia kabla internetowego w Niezdrowicach, 

- czasu wyłączania lamp oświetlenia ulicznego na osiedlu Piaski w Ujeździe, 

- naprawy oświetlenia przy przejściu dla pieszych obok stadionu w Ujeździe, 

- ustawienia lustra w Sieroniowicach, 

- przesłania wniosku dot. drogi krajowej do GDDKiA,  

- zamocowania podświetlonego napisu OSP na budynku remizy strażackiej w Ujeździe, 

oraz odpowiedź Zarządu Powiatu Strzeleckiego sprawie: 

- ustawienia lustra drogowego w Zimnej Wódce, 

- oczyszczenia urządzenia odwadniającego pas drogi powiatowej w Kluczu, 

- usunięcia gałęzi i konarów z pobocza drogi powiatowej Ujazd- Jaryszów, 

- montażu lustra drogowego w Sieroniowicach. 

Odczytał także odpowiedź GDDKiA w sprawie braku zasadności ustawienia tabliczki T-27 

(Uwaga-dzieci). 

 

 

 



Radni złożyli następujące wnioski: 

1) pisemny wniosek radnej Teresy Sobota w sprawie regulacji włazu studzienki 

kanalizacji sanitarnej (utworzyła się dziura w nawierzchni wokół studzienki) w drodze 

powiatowej 1455 przy wyjeździe z Zimnej Wódki w stronę Ujazdu, oraz o przegląd 

stanu technicznego wszystkich studzienek;  

2) wniosek radnego Józefa Duka o wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej  

ul. Ujazdowskiej w Jaryszowie przez usunięcie garbów poprzecznych (przełomów)  

w miejscach nad przyłączami kanalizacyjnymi wykonanymi ok. 10 lat temu; 

3) wniosek radnej Doroty Stanek o ponowne rozważenie i sporządzenie kalkulacji 

kosztów przesunięcia o pół godz. ( i 15 min w porównaniu) czasu wyłączania lamp 

oświetlenia ulicznego w godzinach rannych (z godz. 6.30 na 7.00 lub na 6.45) na 

osiedlu Piaski w Ujeździe; 

4) wniosek radnej Agaty Trusz o wymianę stłuczonego lustra drogowego na  

ul. Traugutta  w Ujeździe; 

5) wniosek radnego Kamila Głowania o uszczelnienie okien w szkole w Sieroniowicach, 

które mocno przeciekają podczas opadów, 

6) drugi wniosek radnego Kamila Głowania dotyczący interwencji w sprawie 

swobodnego wypuszczania psa z posesji p.Wallus na ul. Zielonej w Sieroniowicach; 

swobodnie biegający pies stanowi zagrożenie dla dzieci idących do szkoły  

i przedszkola. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał też odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na 

wnioski złożone przez radnych do projektu budżetu Gminy na rok 2016 dotyczące: 

- zakupu bram garażowych dla OSP Stary Ujazd, 

- remontu remizy strażackiej w Olszowej, 

- wyłożenia skarp i dna potoku Dziedzina w Ujeździe płytami betonowymi, 

- uporządkowania terenu za „starym blokiem” na Pl. 1 Maja w Ujeździe 

- wygospodarowania rezerwy finansowej na fundusz sołecki dla Starego Ujazdu i Niezdrowic, 

- remontu drogi „Kluczewskiej” z Ferdynandu na Kopaninę, 

- przebudowy dróg gminnych: Młyńskiej, Stawowej i Leśnej w Starym Ujeździe, 

- przebudowy drogi gminnej ul. Jaroszowskiej w Zimnej Wódce, 

- budowy chodnika przy ul. Kościelnej w Sieroniowicach, 

- remontu ul. Kasztanowej w Balcarzowicach, 

- urządzenia nowych i doposażenia starych placów zabaw i siłowni dla dorosłych w Ujeździe, 

Grzeboszowicach, Księżym Lesie, Sieroniowicach i Balcarzowicach, 

- rewitalizacji Rynku w Ujeździe, 

- remontu dachu i elewacji przedszkola w Starym Ujeździe; 

Odczytana została też odpowiedź Zarządu Powiatu Strzeleckiego na wnioski do budżetu 

przyszłorocznego dotyczące dróg powiatowych: 

- budowy chodnika przy ul. 1 Maja w Jaryszowie, 

- remontu chodnika i wymiany muru oporowego przy ul. 40-lecia w Starym Ujeździe, 

- budowy chodnika i parkingu przy ul. Strzeleckiej w Zimnej Wódce, 

- dokończenia budowy chodnika przy ul. Ujazdowskiej w Sieroniowicach. 

 

Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej. 

Protokół z XII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie po 

uwzględnieniu uwagi zgłoszonej przez radną Agatę Trusz. 

 

 

 



Sprawy różne. 

Przewodniczący obrad przedstawił analizę oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do 

ich złożenia Wojewodzie, Burmistrzowi Ujazdu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej, 

sporządzoną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich. Radni zostali 

poinformowani o stwierdzonych nieprawidłowościach i uwagach dotyczących złożonych 

przez nich oświadczeń majątkowych.  

Następnie Tomasz Cichoń odczytał przesłaną przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie 

uchwałę nr X/79/2015 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 października 2015 r. w 

sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 

Łambinowicach-Opolu”, który został przyjęty uchwałą nr IX/105/2015 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 9 października 2015 r. 

Radni nie zgłosili uwag ani wniosków w tej sprawie. 

 

Zakończenie posiedzenia. 

Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XIII sesję Rady Miejskiej. 

         

Protokołowała: 

Ewa Adamczyk 

         Przewodniczący obrad: 

         Tomasz Cichoń 

 

 

 

 


