
Protokół nr XVIII/2016 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 30 marca 2016 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, 

Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, kierownicy referatów 

Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, Katarzyna Tomczyk i Irena Tiszbierek, radny 

powiatowy Hubert Ibrom, redaktorka tygodnika „Strzelec Opolski” Justyna Kubik oraz 

współautorka Strategii rozwoju gminy Ujazd – Edyta Szafranek. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 

ustawowy stan 15 Radnych w sesji udział 12 osób, co stanowiło prawomocne quorum. 

Burmistrz Ujazdu zwrócił się do prowadzącego obrady Przewodniczącego Rady o 

wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 

sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego na zadania inwestycyjne Powiatu 

dotyczące dróg w Ujeździe i Starym Ujeździe. 

Wszyscy obecni radni zaakceptowali proponowane zmiany przez głosowanie, zatem porządek 

obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie 

międzysesyjnym. 

4. Informacja o pracy Burmistrza. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025”, 

b) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Ujazd na lata 2016-2021, 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, 

d) zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągniecia 

sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczących się 

na terenie gminy Ujazd 

e) przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny  na lata 2016 – 2018, 

f) powierzenia Burmistrzowi Ujazdu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za 

usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, 

g) ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze  użyteczności publicznej 

świadczoną przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd 

h) zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok, 

i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

j) wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 

2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 

k) udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. 



 

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej za 2015 r. 

7.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie za 2015 rok. 

8.   Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.   

9. Interpelacje i wolne wnioski. 

10. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej. 

11. Sprawy różne. 

 

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 marca 2016 r. do dnia 30 marca 2016 r. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Informacja o pracy Burmistrza. 

Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie 

międzysesyjnym. Omówił opracowane projekty uchwał i wydane zarządzenia, m.in. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia od osób 

fizycznych nieruchomości pod drogi gminne. 

W omawianym okresie zakończono nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu  

z posesji na terenie gminy. Zgłoszono ogółem 24 wnioski. 

Burmistrz poinformował też radnych o ważnych spotkaniach, w których uczestniczył: 

- w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Samorządowego w Raszowej, 

- w spotkaniach Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu, 

- w spotkaniu roboczym w Nadleśnictwie Rudziniec w sprawie zatwierdzenia rocznych 

planów łowieckich, 

- w Opolskim Forum Współpracy  Partnerów Procesu Inwestycyjnego w Opolu, 

- w Konferencji Demograficznej w Opolu. 

Odbyło się także kilka spotkań z inwestorami w naszej strefie ekonomicznej.  

Burmistrz poinformował radnych o planach dotyczących zwiększenia oferty mieszkań dla 

młodych ludzi przyjeżdżających spoza gminy w celu podjęcia pracy w naszej strefie 

gospodarczej. 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

- przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025” 

Projekt został dokładnie omówiony przez współautorkę Strategii Edytę Szafranek. 

Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025 jest dokumentem określającym główne 

kierunki rozwoju gminy w kontekście perspektywy finansowej 2014-2022. Jest także 

odpowiedzią na szereg zmian w sferze społecznej i gospodarczej determinujących potencjał 

rozwojowy gminy.  



Opracowanie określa stan faktyczny w Gminie Ujazd oraz wskazuje koncepcję jej 

funkcjonowania na kolejne lata ze wskazaniem wizji, misji, dziedzin priorytetowych oraz 

celów strategicznych.  

Dokument jest zgodny z aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi 

wyższego rzędu oraz został przygotowany przy współpracy z przedstawicielami władz gminy, 

gminnych jednostek organizacyjnych, mieszkańców, przedsiębiorców, sołtysami oraz 

radnymi, co pozwoliło na wspólne wypracowanie i wykreowanie oczekiwanych kierunków 

rozwoju gminy.  

Składa się z części diagnostycznej oraz strategicznej. W części diagnostycznej ujęto 10-letnią 

perspektywę. Została opracowana w okresie od listopada 2015 r. do lutego 2016 r. poprzez: 

- analizę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy na podstawie materiałów źródłowych, 

- inwentaryzację urbanistyczną, 

- badania warsztatowe: odbyły się trzy spotkania poświęcone określeniu słabych i mocnych 

stron gminy Ujazd,  uporządkowaniu, weryfikacji i hierarchizacji uwarunkowań rozwoju, a 

następnie konsultacji złożonego projektu. Autorki przyjęły metodę opracowania strategii 

głównie na bazie ustalonych atutów gminy. 

Strategia Rozwoju będzie stanowić podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe 

długookresowej polityki rozwoju oraz posłuży jako punkt odniesienia dla działań  

o charakterze rozwojowym podejmowanych ze środków własnych oraz pozyskiwanych  

z zewnątrz.  

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 

Przewodniczący Tomasz Cichoń odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie 

radnych. 

W głosowaniu wzięło udział  11 Radnych (jedna radna opuściła w tym czasie salę obrad) 

Za oddano   11 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XVIII.94.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Ujazd na lata 2016-2021. 

Projekt został omówiony przez Monikę Jastrzembską – kierownik Referatu Urzędu. 

Gmina Ujazd posiadała uchwalony wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Ujazd na lata 2010 – 2015. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

Cywilnego Rada Gminy jest zobowiązana do uchwalenia  w/w planu na okres co najmniej 

pięciu lat, który powinien obejmować: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 

w poszczególnych latach, z podziałem  na lokale socjalne i pozostałe lokale 

mieszkalne, 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 



4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu, 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów i koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, 

których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne, 

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Na dzień 1 marca 2016 r. gmina posiada 67 komunalnych lokali mieszkalnych oraz 8 lokali 

socjalnych. 

Planowana jest sprzedaż budynku w Ujeździe przy ul. Traugutta 45 po uprzednim 

przeniesieniu obecnych najemców do innych lokali mieszkalnych.  

Również planowana jest dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy Placu 1 Maja 

13-16 na rzecz obecnych najemców. 

 

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod glosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział  11 Radnych (jedna radna była nieobecna na sali), 

Za oddano   11 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XVIII.95.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt  

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska 

i Działalności Gospodarczej Monika Jastrzembska przedstawiła projekt uchwały. Był on 

omawiany szerzej na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego, a także na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. 

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku  

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Celem nowelizacji jest zapewnienie pełniejszej  

ochrony zwierząt oraz określenie czynów uznawanych za znęcaniem się nad zwierzętami  

oraz uregulowanie postępowania ze zwierzętami bezdomnymi.  

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt art. 11a Rada Miejska corocznie do 31 marca ustala 

program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Gmina przekazała do schroniska w Kędzierzynie-Koźlu od 1998 roku 87 szt. bezdomnych 

psów (najwięcej w latach 2010-2013 i 2015). 

Obecnie w schronisku  w Kędzierzynie-Koźlu znajdują się 3 psy z terenu gminy Ujazd. 

Pozostałe psy w większości trafiły do adopcji.  



Projekt Programu zgodnie z art. 11a ust. 7 został przekazany do zaopiniowania  

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Towarzystwu SOS dla Zwierząt w Opolu  

oraz dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Józef Duk 

odczytał pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu.. 

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 

 

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

W głosowaniu wzięło udział  12 Radnych (wszyscy obecni na sesji) 

Za oddano   12 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XVIII.96.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągniecia 

sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczących się na 

terenie gminy Ujazd. 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. 

Zmiana treści uchwały podyktowana jest potrzebą docenienia osiągnięć uczniów, którzy 

uczęszczają do szkół na terenie gminy Ujazd, ale w niej nie zamieszkują (stąd zmiana tytułu 

uchwały). 

Ponadto w kryterium – stypendium za wyniki w nauce – w pkt 4  dodaje się uczniów z 

gimnazjum, którzy przynajmniej z jednej części egzaminu uzyskali co najmniej 95% 

maksymalnej ilości punktów.  

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odczytał pozytywną opinię 

Komisji o przedstawionym projekcie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod glosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział  12 Radnych, 

Za oddano   12 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XVIII.97.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

-  przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny  na lata 2016 – 2018 

Projekt omówiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. 

W myśl art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej do zadań własnych gminy należy: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;  

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;  



3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez:  

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa,  

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;  

4) finansowanie:  

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,  

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające;  

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;  

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego;  

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego 

na terenie gminy;  

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstałych zaległościach 

z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za okres 

dłuższy niż 12 miesięcy. 

W terminie do dnia 31 marca  każdego roku burmistrz składa radzie gminy roczne 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby 

związane z realizacji zadań. 

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod glosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział  12 Radnych, 

Za oddano   12 głosów 

Przeciw     0  

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XVIII.98.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

- powierzenia Burmistrzowi Ujazdu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za 

usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej  

Projekt przedstawił Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda. 

Zgodnie  z  art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce  komunalnej, o ile  

przepisy szczególne nie stanowią inaczej, Rada Miejska może powierzyć uprawnienia w 

zakresie ustalenia wysokości cen i opłat burmistrzowi miasta, jako organowi  wykonawczemu  

gminy. Takich przepisów szczególnych nie ma  co do ustalenia wysokości ceny jednostkowej 

brutto za usługę wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego dla 



mieszkańców nie posiadających technicznej możliwości przyłączenia się do zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej. 

W związku  z  powyższym  możliwe  jest   powierzenie przez  Radę  Miejską  kompetencji do 

ustalania w/w ceny Burmistrzowi Ujazdu. Udzielenie upoważnienia przez Radę pozwoli 

Burmistrzowi na unormowanie spraw związanych z odpłatnością za korzystanie z urządzeń 

użyteczności publicznej gminy. 

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod glosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu wzięło udział  12 Radnych, 

Za oddano   12 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XVIII.99.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

W związku z podjęciem tej uchwały stało się zbędne podejmowanie kolejnej, ujętej w 

porządku obrad: ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze  użyteczności publicznej 

świadczoną przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd, ponieważ cenę tę 

może określić Burmistrz Ujazdu, zgodnie z powierzoną kompetencją.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń zwrócił się zatem do radnych z wnioskiem o 

wykreślenie tego punktu z porządku obrad, co zostało jednomyślnie przyjęte i porządek 

ostatecznie był następujący: 

 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przedstawienie porządku obrad. 

3.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie    

międzysesyjnym. 

4.  Informacja o pracy Burmistrza. 

5.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2025”, 

b) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Ujazd na lata 2016-2021, 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, 

d) zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągniecia 

sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczących się 

na terenie gminy Ujazd 

e) przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny  na lata 2016 – 2018, 

f) powierzenia Burmistrzowi Ujazdu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za 

usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, 

g) zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok, 

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 



i) wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 

2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 

j) udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. 

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej za 2015 r. 

7.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie za 2015 rok. 

8.   Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.   

9. Interpelacje i wolne wnioski. 

10. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej. 

11. Sprawy różne. 

  

Kolejny projekt uchwały do podjęcia zgodnie ze zmienionym porządkiem to: 

 

-  projekt w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok, 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy Helenę Strycharz. 

Zwiększenie planu dochodów Gminy w kwocie 803 023,40 zł nastąpiło na skutek zwrotu nie 

wygasających wydatków z 2015 r. dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej, na zakup urn wyborczych, wpływu podatku dochodowego od osób 

fizycznych, zwrotu podatku VAT i dofinansowania zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego 

Zmniejszenie budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie 112 925,00 zł nastąpiło na 

skutek zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej. 

Zmniejszenie planu wydatków wynosi 379 976 zł i wynika z zmniejszenia planu wydatków 

oświatowych (w dziale 801) 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1 070 074,40 zł wynika z: 

- dodatkowych środków na melioracje, uregulowanie spływu wód gruntowych z boiska w 

Olszowej, 

- dotacji celowej na zadania realizowane przez Powiat Strzelecki na drogach powiatowych w 

naszej gminie (Ujazd, Stary Ujazd), 

- opracowania studium wykonalności planowanej inwestycji: budowa zatoki autobusowej, 

oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze ul. Europejskiej (etap I) i ul. 

Amerykańskiej (etapV), 

- przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ujeździe od ul. Traugutta w kierunku 

na Bartek, 

- dodatkowych środków na odszkodowania za przejęcie gruntów od osób fizycznych pod 

drogi gminne, 

- środków na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

- zwiększenie planu wynagrodzeń na zadaniach zleconych, 

- opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na zmianę źródła ciepła w budynkach 

publicznych gminy: PP w Starym Ujeździe, PSP w Sieroniowicach i Urzędu Miejskiego 

Ujeździe 

- planowanego zakupu przezroczystych urn wyborczych,  

- dodatkowych środków na modernizację remizy strażackiej w Olszowej, 



- zwrotu podatku VAT do US, 

- wydatków na remonty i adaptację na zmianę przeznaczenia budynków PSP Olszowa, PSP 

Zimna Wódka, 

- modernizacji kuchni przy ZGS w Ujeździe, 

- organizacji Dnia Dziecka w szkołach gminnych, 

- zakupu koszy oraz instalacji oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych w Sieroniowicach. 

 

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, 

Za oddano   12 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XVIII.100.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

Projekt także został przedstawiony przez Skarbnik Gminy. 

Po zmianach budżetu zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady wartości wykazane w 

załącznikach WPF zmieniają się następująco: 

1) Budżet Gminy w 2016 roku zwiększył się po stronie dochodowej o 690 098,40 zł. 

Kwota dochodów ogółem po zmianach - 28 662 042,73 zł, dochody bieżące 

- 21 030 217,73 zł;  dochody majątkowe - 7 481 825,00 zł. 

2) Plan wydatków ogółem w 2016 roku zwiększył się o 690 098,40 zł. 

Po zmianach kwota wydatków ogółem 28 662 042,73 zł, w tym: wydatki bieżące 

- 19 211 542,73 zł, wydatki majątkowe - 9 450 500 zł. 

3) Wynik. Na 2016 rok planuje się zrównoważony budżet. 

4) Kwota planowanych przychodów - 756 800 zł. 

5) Planowane rozchody w 2016 roku nie zmieniły się i wynoszą 756 800 zł. 

6) Planowana kwota długu na koniec 2016 roku 2 790 034,64 zł. 

Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących to kwota 1 818 675 zł.. 

Zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF nie zmienił się. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

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, 

Za oddano   12 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XVIII.101.2016 została podjęta jednogłośnie. 



 

- niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2017 rok środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

Projekt przedstawił Burmistrz Ujazdu. 

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim nakłada na organy stanowiące gmin 

obowiązek podjęcia uchwał w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 

w roku przyszłym w budżecie środków na fundusz sołecki. W dniu 17 marca odbyło się w tej 

sprawie zebranie sołtysów gminy, na którym sołtysi dyskutowali na temat utworzenia 

funduszu w budżecie naszej Gminy. W większości wyrazili oni obawy co do właściwego 

przeprowadzenia zadania w ramach funduszu i jego rozliczenia, a nawet wyboru zadania, 

które uzyskałoby poparcie całej społeczności swojej wsi. W czasie dyskusji Burmistrz 

zaproponował rozwiązanie, aby w każdej miejscowości wybrano zadanie najpilniejsze do 

wykonania o kosztorysie w granicach kwoty funduszu sołeckiego, a Gmina po weryfikacji je 

zrealizuje. Burmistrz wskazał jednocześnie, że należałoby się przede wszystkim zająć 

melioracją – udrażnianiem przydrożnych rowów i cieków gminnych (potoków : Jaryszowiec, 

Jordan i Dziedzinka). Sołtysi przystali na to rozwiązanie i w większości opowiedzieli się 

przeciw utworzeniu funduszu sołeckiego na przyszły rok. 

Temat omawiany był także na posiedzeniach dwóch Komisji Stałych Rady Miejskiej: 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Józef Duk 

odczytał opinię Komisji, która pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedstawiony projekt. 

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej także 

odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

Radny Waldemar Fogel wyraził ubolewanie, że sołtysi naszej gminy nie wyrazili chęci 

podjęcia się ożywienia społecznej aktywności poprzez wspólne zaangażowanie w wybór 

projektu i realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w swoich miejscowościach. 

Miał nadzieję, że przez rok, który upłynął od poprzedniej uchwały Rady (wtedy też wzięto 

głównie pod uwagę negatywne zdanie sołtysów), sołtysi dojrzeją do decyzji uruchomienia 

funduszu sołeckiego naszej gminie. Gdyby wieś sama przeprowadziła cała inwestycję 

angażując się na różnych jej etapach, to byłoby więcej satysfakcji i korzyści dla wsi. Jeśli 

będzie to robić Gmina, to nastawienie wsi do całego przedsięwzięcia będzie znacznie bardziej 

krytyczne i roszczeniowe. 

Pani Krystyna Kałużny dodała, że w świetlicach wiejskich tych miejscowości, gdzie nie ma 

zatrudnionych pracowników na etatach, mieszkańcy znacznie chętniej pracują społecznie na 

rzecz swojej wsi, co jest potwierdzeniem zdania radnego Waldemara Fogla. 

Radni wyrazili jednak zrozumienie dla sołtysów, którzy obawiają się odpowiedzialności i 

skomplikowanych procedur związanych z zaprojektowaniem, realizacją i rozliczeniem 

zadania. Rada nie powinna im narzucać tego obowiązku. 

Radna Magdalena Bartodziej zapytała Burmistrza, czy wieś Sieroniowice może wybrać do 

realizacji etap budowy chodnika przy kościele, na co uzyskała odpowiedź, że jest taka 

możliwość. 

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

W głosowaniu wzięło udział  12 Radnych, 

Za oddano   10 głosów 

Przeciw     0 



Wstrzymujących się    2 głosy 

Uchwała nr XVIII.102.2016 została podjęta większością głosów. 

 

- udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego 

Projekt omówiony został przez Burmistrza Ujazdu. 

W związku ze wspólną realizacją zadań na drogach powiatowych i koniecznością remontu 

drogi powiatowej w Ujeździe oraz chodnika w Starym Ujeździe w budżecie gminy Ujazd na 

2016r. zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. 

Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1458O w Ujeździe ul. 3 Maja”- 35.000,00 zł. 

- „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 1455O Olszowa – Ujazd w Starym 

Ujeździe ul. Czterdziestolecia” – 65.000,00 zł. 

Droga powiatowa nr 1458O zostanie przebudowana w Ujeździe ul. 3 Maja na dł. 235,00 mb – 

od skrzyżowania z droga krajową nr 40 do mostu na rzece Kłodnica. 

Chodnik przy drodze powiatowej nr 1455O Olszowa – Ujazd zostanie przebudowany w 

Starym Ujeździe na odcinku 370,00 mb – od skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Cmentarną 

do skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Młyńską.  

Wykonany zakres prac poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz estetykę głównych 

dróg przebiegających przez nasze miejscowości. 

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej także 

odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

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

W głosowaniu wzięło udział  12 Radnych, 

Za oddano   12 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XVIII.103.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

Przedstawienie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej za 2015 r. 

Sprawozdanie przedstawiła Kierownik OPS Danuta Ogaza zgodnie z art. 179 ust.1 ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sprawozdanie zawiera zadania Gminy 

nałożone przez ustawę, strukturę rodzin objętych pomocą OPS (jest 125 takich rodzin), 

przesłanki uprawniające rodziny do świadczeń z pomocy społecznej, liczbę dzieci w pieczy 

zastępczej (na koniec roku 2015 było 7 dzieci), wykaz instytucji i organizacji realizujących 

zadania w zakresie wspierania, także materialnego, rodzin oraz szczegółowe zadania 

realizowane w przypadkach rodzin zagrożonych bezradnością, patologią i dysfunkcyjnych, a 

także w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

 

Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie za 2015 rok 

Sprawozdanie przedstawiła także Kierownik OPS Danuta Ogaza. Radni otrzymali pisemną 

kopię sprawozdania. 



Działania wyznaczone w Programie mają charakter ciągły. Głównym podmiotem 

realizującym zadania jest Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. Został on powołany Zarządzeniem Burmistrza na kolejną kadencję: 2014-2017.  

W roku 2015 odbył 4 posiedzenia. W skład Zespołu wchodzi 7 osób. Pracują one  

w utworzonych grupach roboczych. W 2015 roku założono 7 Niebieskich Kart, dodatkowo 

prowadzono procedurę Niebieskiej Karty z poprzednich lat w 5 rodzinach. 

W 2015 roku zakończono 8 procedur Niebieskiej Karty po zrealizowaniu indywidualnego 

planu pomocy. 

W ramach realizacji programu od X 2012 roku pełnione są 2 razy w miesiącu dyżury 

psychologa. 

Ogółem w roku 2015 w ramach programu wydatkowano kwotę: 3.360,00 zł na zatrudnienie 

psychologa dyżurującego dwa razy w miesiącu. 

 

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 

Zgłoszono wnioski z Komisji Stałych: 

1)Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych: 

-  Budynek przedszkola w Starym Ujeździe wymaga remontu. W celu poprawy 

bezpieczeństwa dzieci wnioskuje się o zamontowanie siatki ogrodzeniowej oddzielającej plac 

zabaw od skarpy; 

- Oddział przedszkolny w Olszowej wymaga remontu łazienek i szatni. Wnioskuje się 

o przeniesienie tam urządzeń z placu zabaw przy przedszkolu w Zimnej Wódce po zmianie 

siedziby przedszkola. Dyrektor szkoły wnioskowała także o wyrównanie nawierzchni 

sportowego boiska przyszkolnego i naprawę ogrodzenia zewnętrznego szkoły; 

- W przedszkolu w Sieroniowicach należy wymienić jeszcze jedno okno. Trzeba też 

wyremontować ogrodzenie od zewnątrz i obniżyć dużą wystającą studzienkę na podwórku 

przedszkola, bo stanowi dość poważne zagrożenie dla bawiących się tam dzieci; 

-  W budynku szkoły w Jaryszowie dyrektor szkoły zasygnalizowała problem braku 

magazynu oraz gabinetu przeznaczonego dla dyrektora szkoły; 

-  Przy przedszkolu w Balcarzowicach jest ładny zadbany plac zabaw dla dzieci, jednak po 

godzinach pracy przedszkola zamknięty dla dzieci –mieszkańców wioski. Proponuje się 

umożliwić wejście na teren placu zabaw po południu określając zasady korzystania z niego 

regulaminem; 

-  Wnioski odnośnie przedszkola w Ujeździe: 

-  wymiana ogrodzenia placu zabaw od strony cmentarza 

- odmalowanie ścian pomieszczeń dla dzieci; 

-  Zgłoszony został także wniosek Kamila Głowani o wykonanie oznakowania poziomego 

przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Strzeleckiej w Sieroniowicach na przejściu 

z ul. Kościelnej do świetlicy wiejskiej; 

-  oraz na drodze krajowej nr 88 na wysokości posesji p. Widera – ul. Strzelecka 6. 

-  Radni wnioskują też o częstsze kontrole prędkości pojazdów przez Policję na tym odcinku 

drogi krajowej. 

 



2) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego: 

- o redukcję zwierzyny leśnej na terenie Niezdrowic i innych miejscowości gminy, bo 

wyrządza bardzo duże szkody w uprawach i łąkach mieszkańców wsi; 

 

3) ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych: 

- wniosek Barbary Matuszek o zamontowanie progu zwalniającego na ul. 1 Maja w 

Balcarzowicach przy budynku przedszkola, ponieważ kierujący pojazdami jeżdżą tam 

stanowczo zbyt szybko i niebezpiecznie; 

- drugi wniosek Barbary Matuszek dotyczy dokończenia budowy chodnika przy drodze 

powiatowej od strony świetlicy wiejskiej w stronę Nogowczyc (do posesji p. Leszczuka ul. 1 

Maja 10); 

- trzeci wniosek Barbary Matuszek dotyczy zamontowania punktu oświetlenia ulicznego na 

ul. Błotnickiej (na wjeździe do Balcarzowic od strony Błotnicy); 

- wniosek radnego Kamila Głowani o oznakowanie dojazdu do posesji na ul. Zielonej 1-3 w 

Sieroniowicach; 

 

Interpelacje  i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń odczytał odpowiedzi na zgłoszone 

poprzednio wnioski radnych: 

1) z Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie: 

- ścinki poboczy w ciągu drogi powiatowej Ujazd-Jaryszów 

 - odwróconego znaku B-20 STOP na skręcie do Niezdrowic 

-  działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego na odcinku Ujazd- Stary Ujazd; 

2) z GDDKiA w Opolu w sprawie wykonania lewoskrętu na drodze krajowej w 

Sieroniowicach; 

 

Radni zgłosili następujące wnioski: 

1) pisemny wniosek radnego Romana Gali ze Starego Ujazdu:  

- o wymianę uszkodzonych korytek odprowadzających wodę deszczową na ul. Krzywej w 

Starym Ujeździe;  

2) wniosek radnego Józefa Duka z Jaryszowa w sprawie naprawy nawierzchni drogi na 

mostku (duża wyrwa w asfalcie) w drodze powiatowej przy szkole w Jaryszowie; 

3) wnioski radnego Kamila Głowani: 

- o usunięcie uschniętej brzozy pochylonej nad pasem jezdni w miejscowości Jaryszów – 

Młynek grożącej złamaniem się (np. w czasie burzy) i spowodowaniem wypadku lub kolizji i 

szkód materialnych, w przypadku uderzenia w pojazd poruszający się po drodze; 

- o likwidację skarpy, która ogranicza widoczność do kilku metrów, znajdującej się po prawej 

stronie przy wyjeździe spod mostu z drogi na strefie na drogę pomiędzy miejscowościami 

Buczki – Sieroniowice. Z powodu coraz większej intensywności ruchu na tym skrzyżowaniu 

istnieje duże niebezpieczeństwo poważnych wypadków, a wiadomo, że lepiej zawsze 

zapobiegać; 

4) wnioski radnego z Zimnej Wódki Waldemara Fogla: 

- ponowne zgłoszenie konieczności ustawienia znaków drogowych na drodze z Buczek na 

strefę gospodarczą, 



 

- o oznakowanie nazwy osady Wesołów w Zimnej Wódce, 

- o usunięcie topoli w drodze gminnej na skrzyżowaniu ul. Gajowej z ul. Strzelecką koło 

budynku dworca PKP w Zimnej Wódce, pozostałej po wycince topól w drodze powiatowej. 

 

Radny Waldemar Fogel zwrócił się do Piotra Przygody, Dyrektora ZGKiM w Ujeździe  

o rozważenie pozyskiwania wody dla Strefy Aktywności Gospodarczej z innego źródła, nie  

z Zimnej Wódki, której mieszkańcy bardzo niepokoją się o zasoby tej wody, czy na pewno są 

wystarczające i dla nich i dla coraz większej liczby zakładów w strefie. 

Dyrektor Piotr Przygoda odpowiedział, że studnia w Zimnej Wódce ma wydajność 20 m3/h, a 

teraz wywiercono nową studnię o wydajności prawie czterokrotnie większej. Jak wykazały 

badania geologiczne źródło w Zimnej Wódce ma promień prawie 16 km, zatem wody nie 

powinno zabraknąć. Jednak uważa, że mieszkańcy do podlewania ogródków i napełniania 

swoich przydomowych  zbiorników wodnych (basenów, oczek, itp.) powinni mieć inne ujęcia 

wody, nie z sieci wodociągowej. 

 

Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej. 

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

 

Sprawy różne. 

Przewodniczący odczytał pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Opolu o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie nałożenia kary za nieterminowe 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi- 

informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy Ujazd. 

Następnie przedstawił radnych sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd w 

roku 2015. (radni otrzymali kopie sprawozdania) 

Kolejną informacją przekazaną radnym było sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2015 rok w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, przygotowane przez Gminny 

Zarząd Oświaty. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał też dwie przysłane do Rady Miejskiej w Ujeździe 

uchwały: 

- Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa 

Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie 

Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”, 

- oraz Rady Gminy Pokój w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta 

Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola. 

Radni nie zgłosili uwag ani wniosków do tych uchwał. 

Radny Powiatu Strzeleckiego Hubert Ibrom przedstawił radnym swoje działania na forum 

Rady Powiatu oraz zgłosił wniosek, aby usystematyzować sprawę reklam na terenie Strefy 

Aktywności Gospodarczej w Gminie Ujazd. Obecnie reklamy firm, które rzeczywiście są 

zlokalizowane na terenie Strefy, są "zagłuszane" przez reklamy innych firm. Wszystkie 

reklamy znajdują się w tych samych miejscach, co uniemożliwia ich skuteczny odbiór. Nie 



jest przeciwnikiem reklam i uważa je za jeden z najważniejszych czynników promocji firm, 

ale też mija się z celem reklamowanie się w sposób nieuporządkowany, na zasadzie, "gdzie 

mi się podoba". Uważa, że można by rozważyć wprowadzenie jednolitego wzoru oznaczenia 

firm ze Strefy oraz wyznaczyć jedne miejsce (lub miejsca), gdzie pozostałe firmy by mogły 

umieścić reklamy. W ten sposób klienci firm ze Strefy, jak również i przewoźnicy w łatwy 

sposób znaleźli by docelową firmę, zaś wszystkie inne reklamy byłyby dostępne w 

wyznaczonych miejscach. To z pewnością nie nadwerężyłoby budżetu Gminy, a stanowiło o 

dobrej współpracy Gminy z firmami. Naturalnie to jest tylko sugestia, którą należałoby 

przedyskutować z przedstawicielami firmy zlokalizowanych na terenie Strefy, oraz innymi 

przedsiębiorcami chcącymi się na niej reklamować. 

Druga propozycja radnego Huberta Ibroma dotyczyła zaproponowania firmom ze Strefy 

oznaczenie swojego położenia na mapach Google. To jest darmowa usługa, którą wykonują 

lokalni moderatorzy, a która znacznie ułatwia uzyskiwanie informacji o firmach (m.in. 

godziny otwarcia, telefon, email). 

Radna Dorota Stanek przypomniała o akcji organizowanej przez Czysty Region wspólnie z 

Gminą – „Przewietrz szafę”, która odbędzie się w najbliższą sobotę w ujazdowskim 

Spichlerzu. 

Poinformowała też zebranych o rozpoczęciu odbioru odpadów zielonych już w kwietniu b.r. 

Będzie się to odbywało jednocześnie z odbiorem popiołu, jednak odpady zielone i popiół 

należy umieszczać w osobnych workach lub pojemnikach. 

Burmistrz podziękował pracownikom i kierowniczce Ośrodka Pomocy Społecznej za sprawne 

zorganizowanie akcji rozdawania jabłek mieszkańcom gminy. 

Tomasz Cichoń zwrócił uwagę na potrzebę większego rozpowszechnienia informacji o 

działaniu systemu powiadamiania sms-owego w naszej gminie, ponieważ kilku mieszkańców 

gminy zadało mu pytanie o ten system. 

Burmistrz stwierdził, że informacja jest wystarczająco rozpowszechniona – jest umieszczona 

na stronie internetowej Urzędu, była także omawiana na antenie radia „Park”, oraz na łamach 

„Strzelca Opolskiego”. Przewodniczący Rady powiedział jednak, że przydałaby się jeszcze 

jedna wzmianka w tygodniku lokalnym. 

 

Zakończenie posiedzenia. 

Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XVIII sesję Rady Miejskiej. 

   

Protokołowała: 

Ewa Adamczyk 

        Przewodniczący obrad: 

        Tomasz Cichoń 

 


