
Protokół Nr XIV/2015 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 16 grudnia 2015 roku w Sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1200 – 1500.  

Sesja miała charakter odświętny i składała się z dwóch części - w godzinach 1200 – 1300 

odbyła się część robocza, a następnie rozpoczęła się część uroczysta z udziałem zaproszonych 

gości i trwała do godziny 1500. 

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 w Ujeździe Małgorzata Kulesa, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, p.o. Kierownika OPS 

Krystyna Nierle oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, Irena 

Tiszbierek oraz redaktorka „Strzelca Opolskiego” Justyna Kubik. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 

ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział początkowo 10 osób, potem 11, a następnie 

12 osób, co stanowiło prawomocne quorum. 

Przewodniczący Rady zaproponował zmiany w porządku obrad z uwagi na odświętny 

charakter sesji i zaproszonych gości na jej część uroczystą. Tomasz Cichoń zgłosił wniosek o 

skreślenie z porządku obrad jego stałych punktów: 

- Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych w okresie 

międzysesyjnym 

- Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu 

- Interpelacje i wolne wnioski 

- Sprawy różne. 

Radni jednogłośnie zaakceptowali proponowane zmiany w porządku obrad, zatem 

przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

Część robocza Sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat 

lokalnych oraz zwolnień, 

b)  zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLV.260.2014 z dnia 30 

października 2014r. w sprawie  określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości, deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, 

deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego, 

c) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 

podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Ujazd 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

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

4. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 

5. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej. 

6. Uroczysta część Sesji z udziałem zaproszonych gości. 

 - powitanie gości 

 -odczytanie Ewangelii  

 -przedstawienie jasełkowe 

 -złożenie świątecznych życzeń  

      7.  Zakończenie Sesji. 

 



Podjęcie uchwał: 

- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat 

lokalnych oraz zwolnień 

Pani Skarbnik przypomniała przyczynę konieczności podejmowania tej uchwały, co 

omawiano na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych – zmianę ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych dotyczącą gruntów objętych obszarem rewitalizacji. 

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  10 Radnych, 

Za oddano   10 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIV.70.2015 została podjęta jednogłośnie; 

 

- zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLV.260.2014 z dnia 30 

października 2014r. w sprawie  określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie 

podatku od nieruchomości, deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, 

deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy. Był szczegółowo omawiany na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Zmianę uchwały w sprawie wzorów deklaracji 

podatkowych wymusiła ta sama zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – 

konieczność ujęcia także w deklaracjach gruntów objętych obszarem rewitalizacji. 

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  11 Radnych (w trakcie tego punktu obrad doszedł jeden radny) 

Za oddano   11 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIV.71.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

- określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 

podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Ujazd oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych przez Dyrektor 

Gminnego Zarządu Oświaty Małgorzatę Kulesa. Zadaniem gminy, związanym z naborem do 

szkół podstawowych i gimnazjów, począwszy od naboru na rok szkolny 2016/2017, jest 

ustalenie kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktową oraz określeniem dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych kryteriów.  

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  11 Radnych, 

Za oddano   11 głosów 



Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIV.72.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

-  zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok  

Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy. Pani Helena Strycharz podała 

ogólnie kwotę zwiększenia planu dochodów Gminy: 76 115,00 zł; zmniejszenia budżetu po 

stronie dochodów: 1 097 923,00 zł; zmniejszenie planu wydatków wynosi 1 075 408,00 zł;  

a zwiększenie budżetu po stronie wydatków: 53 600,00 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  12 Radnych, (w trakcie tego punktu obrad doszła jeszcze jedna           

radna) 

Za oddano   12 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIV.73.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 

Magdalena Bartodziej – odczytała wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych: 

1) wniosek radnego Waldemara Fogel w sprawie konieczności wymiany metalowych 

znaków drogowych na plastikowe pod wiaduktem autostradowym i na skrzyżowaniu 

dróg z Buczek na Strefę (pod wiaduktem kolejowym z droga z Buczek na 

Sieroniowice z powodu notorycznego niszczenia tych znaków, 

2) drugi wniosek Waldemara Fogel w sprawie naprawy nawierzchni drogi (zasypanie 

zapadliny w poboczu) na skrzyżowaniu drogi z Buczek do Zimnej Wódki ze skrótem 

przy boisku; 

 

Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej. 

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

 

Uroczysta część Sesji Rady Miejskiej z udziałem zaproszonych gości. 

 

O godz. 1300 rozpoczęła się część uroczysta Sesji z udziałem zaproszonych gości. Na 

zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Cichonia na Sesję przybyli 

dodatkowo:  

 -Zasłużeni dla Gminy Ujazd: Ksiądz Prałat Werner Szygula, Cecylia Sładek, Elżbieta 

Urbańczyk; 

- Honorowy Obywatel Gminy Ujazd- Helmut Paisdzior;  

- Ksiądz Proboszcz Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe – Zygfryd Flak; 

- Przewodniczący ubiegłej kadencji - Piotr Kołodziej i Jan Kałużny;  

- Sołtysi: Olszowej – Irena Podolska, Balcarzowic – Klaudia Giemsa, Sieroniowic – Joanna 

Lipok,  Zimnej Wódki – Magdalena Ogaza, Starego Ujazdu – Sebastian Golec oraz Krystyna 

Wodniok – Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Ujazdu. Sołtysi: Klucza – Rajmund 

Muskała, Jaryszowa- Józef Duk oraz Nogowczyc – Andrzej Grabiec są jednocześnie radnymi 

i oczywiście także uczestniczyli w tej uroczystej sesji. 



- Dyrektorzy placówek oświatowych gminy Ujazd: Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w 

Ujeździe- Pani Jadwiga Pszon- Chwedyna, Publicznego  Przedszkola w Ujeździe- Pani Anna 

Sikora; 

- Radny Powiatowy- Hubert Ibrom. 

Przewodniczący obrad podziękował gościom za przyjęcie zaproszenia i przybycie na 

uroczystą XIV Sesję Rady Miejskiej w Ujeździe.  

Następnie przewodniczący obrad zwrócił się do Księdza Proboszcza Parafii w Ujeździe 

Zygfryda Flak z prośbą o odczytanie fragmentu Ewangelii. Po wysłuchaniu Ewangelii zebrani 

ze wzruszeniem obejrzeli świąteczny występ dzieci z Publicznego Przedszkola w Ujeździe. 

Dzieci po wykonaniu kilku piosenek w uroczym układzie choreograficznym podarowały 

wszystkim obecnym na sali własnoręcznie wykonane z papieru figurki aniołów. 

Następnie młodzież z gimnazjum wykonała kilka świątecznych utworów muzycznych, a 

potem grupa gimnazjalistów wystawiła Bożonarodzeniowe Jasełka łącząc w swoim ciekawym 

przedstawieniu czasy nam współczesne z czasami urodzin Chrystusa. 

Przedstawienie, jak i występ chóru zebrani goście nagrodzili gromkimi brawami. Młodym 

wykonawcom w imieniu wszystkich widzów serdeczne podziękowanie złożył 

Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń. 

Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch podziękował wszystkim gościom za przybycie doceniając 

ich zasługi dla Gminy. Wyraził wdzięczność radnym, sołtysom i kierownikom za całoroczną 

współpracę dla dobra i rozwoju naszej Gminy. 

Na zakończenie Burmistrz złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 

spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. 

Następnie głos zabrał Honorowy Obywatel Gminy Ujazd Helmut Paisdzior gratulując naszej 

Gminie dobrych wyników ekonomicznych i systematycznego rozwoju. 

Świąteczne życzenia złożyli także: Ksiądz Prałat Werner Szygula, Wiceprzewodnicząca Rady 

Miejskiej Magdalena Bartodziej, Dyrektor ZGS Jadwiga Pszon-Chwedyna, Sołtys Starego 

Ujazdu Sebastian Golec oraz Radny Powiatowy Hubert Ibrom. Wyrazili oni także radość  

z uczestnictwa w dzisiejszym spotkaniu i zadowolenie z powrotu do tradycji organizowania 

opłatkowych spotkań w czasie grudniowej uroczystej sesji.  

Po złożeniu ogólnych życzeń wszyscy zebrani przełamali się świątecznym opłatkiem życząc 

sobie wzajemnie dużo zdrowia i powodzenia w nadchodzącym roku 2016. 

 

Zakończenie posiedzenia. 

Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XIV sesję Rady Miejskiej. 

         

Protokołowała: 

Ewa Adamczyk 

         Przewodniczący obrad: 

         Tomasz Cichoń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


