
Protokół Nr XV/2015 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 grudnia 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 GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor 

MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, p.o Kierownika OPS w 

Ujeździe Krystyna Nierle, kierownik referatu Urzędu Miejskiego Monika Jastrzembska oraz 

redaktorka tygodnika „Strzelec Opolski” Justyna Kubik. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 

ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło 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 o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym. 

4. Informacja o pracy Burmistrza 

5. Podjęcie uchwał w sprawie : 

a) wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2015 oraz 

określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków,  

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

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok, 

 d) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego 

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2016 rok. 

6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 

a) odczytanie projektu uchwały 

b) odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej  

c) głosowanie uchwały  

7. Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2016 rok. 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej  

b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

      o projekcie budżetu 

c) przedstawienie opinii i wniosków Komisji R.M. 

d) dyskusja 

e) głosowanie uchwały budżetowej. 

8. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej 

oraz przebudowa drogi powiatowej nr 14410 O Jaryszów- Zimna Wódka  

w Jaryszowie” 

9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych  

10. Interpelacje i wolne wnioski. 

11. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie posiedzenia. 

 



Z uwagi na zapowiedziane spóźnienie Burmistrza Ujazdu przewodniczący obrad 

zaproponował przesunięcie punktu 4 do czasu przybycia Burmistrza na sesję za jednomyślną 

zgodą radnych. 

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 grudnia do dnia 28 grudnia b.r. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

- wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2015 oraz określenia 

ostatecznego terminu dokonania tych wydatków 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Uchwałą dotyczy trzech zadań, 

wprowadzonych do budżetu dwie sesje temu: 

- Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ujeździe działki o nr. 

ewidencyjnym 1204 – od ul. Traugutta w kierunku na „Bartek”; 

- Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej dz. 116/9; 

- Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej  

w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem”,  

których termin realizacji mija w I kwartale roku 2016. 

W załączniku nr 2 podany jest plan finansowy tych wydatków. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych 

Za oddano  15 głosów 

Przeciw        0 

Wstrzymujących 0 

Uchwała nr XV.74.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

Informacja o pracy Burmistrza. 

Burmistrz 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 remont nawierzchni dróg wewnętrznych : drogi w 

Olszowej i w Ujeździe (na Bartek). 

Dnia 8 grudnia b.r. Burmistrz Ujazdu zorganizował spotkanie z przedstawicielami Urzędu 

Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego odnośnie organizacji Dożynek Wojewódzkich w 

przyszłym roku. Odbędą się one w naszej gminie, w Ujeździe, dnia 4 września 2016 r. 

Trwają prace przy odrestaurowywaniu ruin zamku w Ujeździe. Po ich zakończeniu Gmina 

przejmie na własność ruiny zamku i będzie aplikować o środki na dalsze działania 

upiększające budowli i terenu wokół. 

Prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami w SAG Olszowa. Zainteresowanie 

wykazał kolejny inwestor zza zachodniej granicy. Nasza strefa cały czas się rozwija, co nas 

bardzo cieszy. 

Na zakończenie Burmistrz poinformował radnych, że od 2017 roku gminy będą miały 

obowiązek zorganizowania transportu publicznego. W 2016 roku musimy opracować 

koncepcje rozwiązania tego problemu. Burmistrz już przeprowadził szereg rozmów i analiz. 

Jeden z przewoźników deklaruje zapewnienie kursów na trasie: Gliwice – Ujazd – 



Kędzierzyn-Koźle, które powinny budzić zainteresowanie mieszkańców, zwłaszcza jeśli 

częstotliwość i cena będą zadowalające. 

 

c.d. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok 

Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz- Skarbnik Gminy. 

To są już ostatnie zmiany wprowadzone w roku 2015. Budżet Gminy zmienia się po stronie 

wydatków o kwotę 13 200 zł. Zmiany dotyczą wydatków oświatowych, w szkole w Zimnej 

Wódce zmniejsza się plan wydatków na zakup opału, a tą kwotę (13 tys. zł) przeznacza się za 

zakup szafek do szkół w Zimnej Wódce i Olszowej. Należy tez przeznaczyć dodatkowo 200 

zł na odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach publicznych na terenie innej 

gminy. 

Na pytanie radnych o ilość takich dzieci, Pani Skarbnik wyjaśniła, że troje dzieci uczęszcza 

do przedszkoli w Kędzierzynie. 

  

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych 

Za oddano  15 głosów 

Przeciw        0 

Wstrzymujących 0 

Uchwała nr XV.75.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok 

Projekt także został przedstawiony przez Skarbnik Gminy. 

Po zmianach budżetu zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady wartości wykazane w 

załącznikach WPF zmieniają się następująco: 

1) Budżet Gminy w 2015 roku zmniejszył się po stronie dochodowej o 1 021 808 zł. 

Kwota dochodów ogółem po zmianach - 20 291 851,45 zł, dochody bieżące 

- 18 652 411,45 zł;  dochody majątkowe - 1 639 440,00 zł. 

2) Plan wydatków ogółem w 2015 roku zmniejszył się o 1 021 808 zł. 

Po zmianach kwota wydatków ogółem 20 890 851,45 zł, w tym: wydatki bieżące 

- 17 810 882,45 zł, wydatki majątkowe - 3 079 969 zł. 

3) Wynik. Kwota planowanego deficytu – 599 000 zł. 

4) Kwota planowanych przychodów - 1 044 700 zł. 

5) Planowane rozchody w 2015 roku nie zmieniły się i wynoszą 445 700 zł. 

6) Planowana kwota długu na koniec 2015 roku 3 570 400 zł. 

Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących to kwota 841 529 zł.. 

Zał. Nr 2 – W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszył się plan wydatków w 2015 r. na 

zadaniu-odprowadzenie wód burzowych w SAG. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych 

Za oddano  15 głosów 

Przeciw        0 

Wstrzymujących 0 

Uchwała nr XV.76.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

 



- ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego 

Projekt omówił Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda. Określa się w nim stawki dotacji 

przedmiotowych na rok 2016 dla ZGKiM w Ujeździe za całoroczne utrzymanie terenów 

zielonych, placów zabaw, boiska sportowego, porządku w mieście oraz dopłatę do utrzymania 

1 m2  powierzchni użytkowej targowiska miejskiego i dopłatę do wywozu nieczystości 

płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nie posiadających 

technicznej możliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na 

terenie gminy Ujazd. 

Dyrektor Przygoda dodał, że prawie wszystkie stawki pozostały na poziomie tegorocznym. 

Radny Waldemar Fogel zapytał o zainteresowanie potencjalnych wynajmujących 

powierzchnie handlowe w „spichlerzu” i czy nie można by ewentualnie obniżyć ceny 

wynajmu. Dyrektor Przygoda wyjaśnił, że stawki wynajmu są skalkulowane na poziomie 

kosztu, bo Gmina nie może zarabiać przez 5 lat od oddania inwestycji z udziałem środków 

unijnych. Dodał, że roczny koszt utrzymania obiektu wynosi 76 tys. zł, natomiast 

użytkownicy wpłacają tylko 30 tys. zł. Ostatnio zrodził się pomysł oddania w użytkowanie 

części „spichlerza” klubowi modelarskiemu, który cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem dzieci i młodzieży z naszej gminy. Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny 

opowiedziała radnym o powstaniu klubu i jego działalności. 

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych 

Za oddano  15 głosów 

Przeciw        0 

Wstrzymujących 0 

Uchwała nr XV.77.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2016 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych Ewa Adamczyk.  

Gminny Program Profilaktyki na 2016 rok określa sposób realizacji zadań własnych gminy 

wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Ujazd prowadzona jest 

zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie stanowiącym rozwinięcie 

i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach 

poprzednich. 

Program określa jakie działania będą podjęte w celu zwiększenia dostępności terapeutycznej, 

prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej, udzielania pomocy psychospołecznej 

i prawnej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, oraz jakie środki finansowe będą 

przeznaczone na te cele. 

W ramach tego programu organizowane są dyżury psychologa w punkcie konsultacyjnym, 

zajęcia dla dzieci w świetlicach środowiskowych z elementami profilaktyki, zajęcia sportowe 

dla dzieci i młodzieży celem wypracowywania właściwych postaw i celów oraz warsztaty  

i profilaktyczne programy w szkołach, a także działalność Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Zadania do realizacji przez gminę wskazane w ustawie dostosowane zostały do potrzeb  

i możliwości gminy.  



Środki finansowe na realizację programów gwarantuje samorządom ustawa o wychowaniu  

w trzeźwości. Pochodzą one z budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Opłaty te mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych 

programów przeciwdziałania narkomanii. 

Radny Waldemar Fogel oraz Burmistrz Ujazdu zwrócili uwagę na rosnące zagrożenie dla 

dzieci i młodzieży uzależnienia od komputera, Internetu i smartfonów.  

Ewa Adamczyk przyznała, że coraz częściej zwraca się uwagę na te uzależnienia, tzw. 

behawioralne i w ramach Programu już od kilku lat realizowane są specjalne warsztaty 

dotyczące tych problemów. 

 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych (jedna radna opuściła salę obrad) 

Za oddano  14 głosów 

Przeciw        0 

Wstrzymujących 0 

Uchwała nr XV.78.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwalenie wieloletniej prognozy  finansowej na lata 2016-2021 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Helena Habrajska Strycharz. 

Projekt uchwały obejmuje Wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2021 wraz 

z wykazem przedsięwzięć i prognozą kwoty długu na lata 2016-2021. 

Podstawową część WPF stanowią ustalone dla każdego roku budżetowego objętego prognozą, 

parametry budżetowe wymienione w przepisie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych. 

Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2016 – 2021 uwzględniono przewidywane 

wykonanie w 2015 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogłoszone na potrzeby 

wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego uwzględniający 

średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (101,7 %), 

z uwzględnieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz realnych możliwości gminy Ujazd. 

Budżet na 2016 rok w uchwale budżetowej został zbilansowany; w latach kolejnych planuje 

się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych 

zaciągniętych w latach ubiegłych.  

Planowana kwota długu na koniec 2016 roku - 2 790 034,64 zł jest wynikiem zaciągniętych 

zobowiązań (pożyczek i emisji obligacji). 

W latach kolejnych dług ten będzie zmniejszany o kwoty przewidzianych spłat i na koniec 

2021 roku powinien zmniejszyć się do zera. 

Wiceprzewodniczący  Komisji Budżetowej Dawid Buchta odczytał pozytywną opinię 

Komisji o projekcie WPF, a Radny Kamil Głowania odczytał pozytywną opinię z posiedzenia 

Komisji Stałych Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię RIO w Opolu o przedłożonym projekcie 

uchwały o wieloletniej prognozie  finansowej zawartą w uchwale nr 424/2015 Składu 

Orzekającego RIO w Opolu z dnia 25 listopada 2015 r. 

 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych 

Za oddano   14 głosów, 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się     0 głosów 

Uchwała nr XV.79.2015 została podjęta jednogłośnie. 



 

Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2016 rok 

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Habrajska- 

Strycharz.  

Zgodnie z jej zapisami dochody budżetu na 2016 rok ustala się w kwocie 25 616 768 zł, w 

tym: 

1. Dochody bieżące - 17 984 943 zł  

2. Dochody majątkowe - 7 631 825 zł 

Z kolei wydatki budżetu na 2016 rok ustala się w łącznej kwocie 25 616 768 zł, w tym: 

- na plan wydatków bieżących - 16 709 268 zł, 

- na plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 907 500 zł. 

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 756 800 zł 

 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 

Ujazd wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 756 800 zł. 

 

Wiceprzewodniczący  Komisji Budżetowej Dawid Buchta odczytał pozytywną opinię 

Komisji o projekcie budżetu, a Radny Kamil Głowania odczytał także pozytywną opinię z 

posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej. 

Przewodniczący obrad odczytał pozytywną opinię RIO o przedłożonym projekcie uchwały 

budżetowej gminy na 2016 rok zawartą w uchwale nr 435/2015 Składu Orzekającego RIO w 

Opolu z dnia 25 listopada b.r. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych 

Za oddano   14 głosów, 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się     0 głosów 

Uchwała nr XV.80.2015 została podjęta jednogłośnie. 

 

Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch podziękował radnym za zaakceptowanie projektu budżetu 

Gminy na rok 2016 i jednogłośne przyjęcie uchwały budżetowej. Wyraził zadowolenie z 

poparcia jego polityki rozwoju gminy przez obecną Radę Miejską. Zapowiedział, że w 

najbliższym czasie zadaniami priorytetowymi dla Gminy Ujazd będą zadania rozbudowy 

oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie wód burzowych z terenu Strefy Aktywności 

Gospodarczej. Planowany jest remont i budowa dróg: w Księżym Lesie, w SAG Olszowa, w 

Niezdrowicach i Balcarzowicach, na które Gmina będzie pozyskiwać zewnętrzne środki 

finansowe. Jak zawsze dużo budżetu pochłonie oświata, jednak rozważa się różne 

rozwiązania, aby optymalizować te wydatki. 

Na koniec Burmistrz serdecznie podziękował Pani Skarbnik Gminy, wszystkim kierownikom 

jednostek i referatów Urzędu oraz pracownikom za całoroczna pracę. 

 

Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej 

oraz przebudowa drogi powiatowej nr 14410 O Jaryszów- Zimna Wódka w 

Jaryszowie”. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Stanek odczytała protokół pokontrolny nr 4/2015 

z kontroli inwestycji przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 17 listopada b.r. 

Radni jednomyślnie przyjęli przedstawiony protokół. 

 

 



Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 

Wniosków z Komisji nie zgłoszono. 

 

Interpelacje  i wolne wnioski. 

Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na 

poprzednich Sesjach dotyczące: 

- realizacji wniosku dotyczącego drogi powiatowej w Jaryszowie, 

- wymiany stłuczonego lustra na ul. Traugutta w Ujeździe, 

- regulacji czasu włączania lamp oświetlenia ulicznego na osiedlu Piaski w Ujeździe, 

- interwencji w sprawie swobodnego wypuszczania psa z posesji w Sieroniowicach, 

- uszczelnienia okien w szkole w Sieroniowicach 

- uzupełnienia znaków drogowych na Buczkach (Zimna Wódka) 

- utwardzenia pobocza drogi gminnej na skrzyżowaniu drogi z Buczek do Zimnej Wódki. 

 

Radny Dawid Buchta złożył pisemny wniosek o ustawienie lustra drogowego przy drodze 

powiatowej w Niezdrowicach przy ul. Wiejskiej naprzeciw kapliczki. 

 

Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej. 

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

 

Sprawy różne. 

Radny Kamil Głowania zapytał o możliwość interwencyjnego odśnieżenia drogi dojazdowej 

do Strefy Aktywności Gospodarczej od strony Sieroniowic. W odpowiedzi Burmistrz 

zapewnił, że jest taka możliwość i postara się, żeby nie było z tym problemu. 

Radna Dorota Stanek w imieniu radnych podziękowała kierownikom i pracownikom Urzędu, 

a na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń złożył wszystkim obecnym 

serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2016. 

 

Zakończenie posiedzenia. 

Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XV sesję Rady Miejskiej. 

   

Protokołowała: 

Ewa Adamczyk 

        Przewodniczący obrad: 

        Tomasz Cichoń 

 


