
Protokół nr XIX/2016 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 25 kwietnia 2016 roku w Sali posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1820.  

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, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor 

ZGKiM Piotr Przygoda, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, 

Katarzyna Tomczyk, oraz radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miejskim Jerzy Zaskórski. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad.  

Na ustawowy stan 15 Radnych w sesji udział 14 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 zadanie inwestycyjne Powiatu 

Strzeleckiego i Gliwickiego w Niezdrowicach. 

Dodatkowo przewodniczący obrad zgłosił wniosek o wprowadzenie jeszcze jednego punktu 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi skierowanej do Rady Miejskiej. 

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) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd, 

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

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

d) udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, 

e) rozpatrzenia skargi. 

      6.   Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r. 

7.  Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Gminnego Zarządu 

Oświaty w Ujeździe. 

8.   Przedstawienie wniosków Komisji Stałych  

9. Interpelacje i wolne wnioski. 

10. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej 

11. Sprawy różne. 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

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 31 marca 2016 r. do dnia 25 kwietnia 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 oraz zadania, 

na które zostały podpisane umowy: 

- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ujeździe (na Bartek), 

- wykonanie mapy dla budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach, 

- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd, 

- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ujazd (został złożony wniosek o 

dofinansowanie z Programu Pomocy Technicznej RPO na lata 2014-2020), 

- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Sieroniowicach. 

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

- w posiedzeniu członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-

Koźlu, 

- w spotkaniu członków Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

- w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Krainy Św. Anny w Krapkowicach, 

- w Zgromadzeniu Stowarzyszenia Samorządowego w Gogolinie. 

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

organizacyjnych w sprawie Targów Panieńskich i Dożynek Wojewódzkich w Ujeździe. 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru obejmującego część miasta Ujazd 

Projekt został omówiony przez Monikę Jastrzembską- kierowniczkę referatu Gospodarki 

Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej 

Urzędu Miejskiego w Ujeździe. 

Przedmiotem niniejszego projektu uchwały jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd. Pozostała 

część miasta, znajdująca się w granicach administracyjnych nie objęta w/w planem, to teren 

obwodnicy północnej miasta w rejonie drogi powiatowej nr 1461 O i drogi powiatowej nr 

1455 O wraz z otoczeniem oraz osiedle Piaski. Na przedmiotowym obszarze obowiązuje 

aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części 

terenów miasta Ujazd, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXVI/109/2004 

z dnia 28 września 2004 r., przy czym obszar opracowania obejmuje część w/w planu. Na 

pozostałej części w/w obszaru obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd, przyjęta uchwałą Rady 

Miejskiej w Ujeździe Nr XLIX/265/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. oraz w części miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz 

wsi Niezdrowice, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe NR X.52.2015 z dnia 

31 sierpnia 2015 r. 



Do w/w planu z roku 2004, złożono w listopadzie 2015 roku wniosek o dokonanie zmian jego 

ustaleń. Wniosek odnosi się do terenu położonego w rejonie ul. Żeromskiego, a dotyczy 

umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie, na którym obecnie lokalizacja 

zabudowy nie jest dopuszczona, a który w Studium przewidziany jest pod rozwój zabudowy 

mieszkaniowej. W październiku 2011 r. została sporządzona ocena aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów 

miejscowych. Na podstawie wniosków wynikających z w/w oceny miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd z 

2004 roku został uznany za częściowo nieaktualny i wymagający zmiany ze względu na 

niepełny zakres planu, który został sporządzony na podstawie nie obowiązującej już ustawy 

z 1994 roku, dla potrzeb udzielania pozwoleń na budowę, a także złożone wnioski o zmianę 

planu i aktualną politykę gminy. Ponadto od roku 2004 zmianie uległo szereg innych 

uregulowań prawnych w zakresie gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska 

i przyrody, stąd występuje konieczność dostosowania planu miejscowego do obowiązujących 

przepisów, w tym m.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

a także ustawy prawo wodne. Istotną kwestią jest potrzeba uwzględnienia w nowym planie 

zagadnień zagrożenia powodziowego. Sporządzenie nowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru ma na celu umożliwienie 

realizacji zabudowy na terenach, dla których w Studium jako kierunek rozwoju ustalono 

zabudowę, a które w aktualnym planie, pozostają terenami rolniczymi. 

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  14 Radnych  

Za oddano   14 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIX.104.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

- zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok, 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy Helenę Strycharz. 

Zwiększenie planu dochodów Gminy w kwocie 6 600 zł nastąpiło w wyniku zwiększenia 

planu odsetek na rachunkach bankowych oraz zwiększenia planu dotacji na dofinansowanie 

socjalnej pomocy materialnej.  

Zmniejszenie budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie 2 000 zł nastąpiło z powodu 

korekty otrzymanych dotacji na zadania zlecone. 

Zmniejszenie planu wydatków wynosi 253 054 zł i wynika z korekty wydatków bieżących na 

majątkowe i zmniejszeniu wydatków na przebudowie drogi gminnej w SAG Olszowa, 

zmniejszeniu wydatków na wynagrodzeniach na zadaniach zleconych, oraz korekty 



wydatków bieżących na majątkowe na zadaniu „Opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego na zmianę źródła ciepła”. 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 257 654 zł wynika z: 

- dotacji celowej na zadanie realizowane przez Powiat Strzelecki na drodze powiatowej 

Rudziniec-Niezdrowice, 

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

na Bartek, 

- korekty wydatków na zadaniu „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków publicznych Gminy Ujazd, tj. przedszkola w Starym Ujeździe, Szkoły 

podstawowej w Sieroniowicach, Urzędu Miejskiego w Ujeździe wraz z wymianą 

wyposażenia na energooszczędne”, 

- korekty wydatków w związku z metryczką oświatową, 

- dotacji celowej dla Powiatu Strzeleckiego na zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, 

- wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym. 

 

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  14 Radnych, 

Za oddano   14 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIX.105.2016 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 4 600 zł. 

Kwota dochodów ogółem po zmianach - 28 666 642,73 zł, dochody bieżące 

- 21 034 817,73 zł;  dochody majątkowe - 7 481 825,00 zł. 

2) Plan wydatków ogółem w 2016 roku zwiększył się o 4 600 zł. 

Po zmianach kwota wydatków ogółem 28 666 642,73 zł, w tym: wydatki bieżące 

- 19 123 162,73 zł, wydatki majątkowe - 9 543 480 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 1 911 655 zł. 

W wykazie przedsięwzięć skreślono zadanie - przebudowa drogi ul. Europejskiej w SAG, 

budowa ronda, zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i chodnika. 

Do realizacji w latach 2016 - 2020 wprowadzono nowe zadania: 



- przebudowa drogi ul. Europejskiej w SAG wraz z budową ronda na skrzyżowaniu               

ul. Europejskiej z ul. Amerykańską (3 011 500,00 zł), 

- przebudowa drogi gminnej wraz z niezbędną przebudową łącznicy węzła Olszowa do drogi 

wojewódzkiej Nr 426 (1 500 000,00 zł), 

- budowa zatoki autobusowej oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo - rowerowego w drodze  

ul. Europejskiej w SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego           

w ciągu ul. Amerykańskiej - etap V (1 530 000,00 zł), 

- głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj; 

PP w Starym Ujeździe, PSP w Sieroniowicach, UM w Ujeździe wraz z wymianą wyposażenia 

na energooszczędne (1 812 380,00 zł). 

Realizacja w/w zadań będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. 

 

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  14 Radnych, 

Za oddano   14 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIX.106.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

- udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. 

Projekt omówiony został przez Katarzynę Tomczyk- kierowniczkę referatu Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe. 

Gmina Ujazd już 2014r. czyniła starania i wnioskowała do właścicieli drogi powiatowej z 

Niezdrowic do Rudzińca tj. powiatu strzeleckiego i powiatu gliwickiego o jej 

wyremontowanie. 

W 2015r. po podpisaniu stosownych porozumień pomiędzy powiatami, Powiat Strzelecki 

opracował dokumentację na przebudowę w/w drogi. Wartość w/w zadania wg kosztorysu 

inwestorskiego wyniosła 668 882,30 zł brutto. W 2016 r. Powiat Strzelecki i Powiat Gliwicki 

wyraziły wolę wspólnej realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i 

1457O na odcinku Rudziniec – Niezdrowice” i podjęły stosowne uchwały. Rada Powiatu 

Gliwickiego powierzyła uchwałą Powiatowi Strzeleckiemu zadanie publiczne w zakresie 

zarządzania drogą powiatową nr 2940S w zakresie realizacji inwestycji. W lutym 2016 r. 

powiaty złożyły wniosek o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej przez 

Ministerstwo  Infrastruktury i Rozwoju, ale dofinansowanie nie zostało przyznane. Na 

spotkaniu w naszym Urzędzie w dniu 20.04.2016 r. Powiaty: strzelecki i gliwicki oraz 

Gminy: Rudziniec i Ujazd podjęły decyzję o wspólnej realizacji zadania. Gminy 

zabezpieczyły środki w wysokości 100.000,00 zł i nie więcej niż 25% kosztów inwestycji po 

przetargu. Pozostałą kwotę tj. 468 882,30 zł po połowie zabezpieczyły Powiaty.  

 



Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

Radny Dawid Buchta zapytał o kwotę kosztorysu tego zadania, na co otrzymał odpowiedź p. 

Tomczyk, że kosztorys opiewa na kwotę : 468 880 zł; Gminy Ujazd i Rudziniec przeznaczają 

na to zadanie po 100 tys. zł, resztę pokryją Powiaty Strzelecki i Gliwicki. 

 

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

W głosowaniu wzięło udział  14 Radnych, 

Za oddano   14 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XIX.107.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

- rozpatrzenia skargi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał otrzymaną skargę                   z dn. 30 marca 2016 r. 

przekazaną Radzie Miejskiej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu dnia 15 

kwietnia b.r. zawierającą cztery zarzuty: 

- przeprowadzenie w 2005 r. zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej, wraz z przyłączami, przy ul. Strzeleckiej, Starostrzeleckiej, Słonecznej, 

Kwiatowej i Kościelnej w Ujeździe z naruszeniem prawa własności skarżącej; 

- naruszanie zasad uczciwej konkurencji przy zamówieniach publicznych o wartości nie 

przekraczającej równowartości  kwoty 30 000 euro; 

- nieprawidłowe działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu 

strzeleckiego  po zgłoszeniu przez                       zakończenia budowy budynku mieszkalnego; 

- wydanie przez Burmistrza Ujazdu decyzji administracyjnej o podziale nieruchomości  

z prawem do odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Ujazd działki powstałej w 

wyniku podziału  pod drogę gminną, w okolicznościach mogących stwarzać wątpliwości co 

do bezstronności. 

Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie po otrzymaniu skargi zwrócił się do Burmistrza 

Ujazdu o ustosunkowanie się do zarzutów dotyczących zamówień publicznych i wydania 

spornej decyzji administracyjnej. 

Otrzymaną odpowiedź pisemną przedstawił Radzie Miejskiej. Omówiono w niej stosowany 

przez pracowników Urzędu Regulamin udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza 

30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, przyjęty Zarządzeniem Nr 120.6.2014 

Burmistrza Ujazdu z dnia 05.05.2014 r. oraz procedurę wydania decyzji administracyjnej 

dotyczącej podziału nieruchomości p.                                        . 

Przewodniczący Rady odczytał także radnym uchwałę Rady Miejskiej nr XXVIII.159.2013 z 

dnia 26 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu wraz z 

uzasadnieniem. Skarga ta dotyczyła budowy kanalizacji i sieci wodociągowej z naruszeniem 

prawa własności skarżącej. 

Następnie poprosił o opinię obecnego na sali posiedzeń radcy prawnego Jerzego Zaskórskiego 

w związku z kilkoma zarzutami w jednej skardze. 

Radca przyznał, że skarga jest wielowątkowa i należy w uchwale odnieść się do wszystkich 

czterech zarzutów. Zarzut budowy kanalizacji z naruszeniem prawa własności już był 



rozpatrywany przez Radę Miejską w roku 2013. Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kpa - w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 

bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez 

wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko. 

Rozpatrzenie zarzutu dotyczącego działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego nie leży w kompetencji Rady, należy więc przekazać tę część skargi 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Opolu, wg właściwości. 

W części dotyczącej wydania decyzji administracyjnej przez Burmistrza Ujazdu 

zatwierdzającej podział nieruchomości i przyznaniu                 odszkodowania z tytułu 

nabycia przez Gminę Ujazd własności wydzielonej działki pod drogę gminną - Rada Miejska 

w Ujeździe powinna się uznać za niewłaściwą do załatwienia tej sprawy, ponieważ do 

wznowienia postępowania zakończonego tą decyzją z przyczyn dotyczących organu, który 

wydał tę decyzję lub stwierdzenia jej nieważności uprawnione jest wyłącznie Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Opolu. 

Natomiast zarzut występowania nieprawidłowości w procedurze zamówień publicznych do 

równowartości kwoty 30 tys. euro, Rada Miejska może rozpatrzyć zlecając kontrolę 

problemową Komisji Rewizyjnej, określając uchwałą zakres tej kontroli. Zarzut w skardze 

jest bardzo ogólny, nie odnosi się do żadnego konkretnego zdarzenia ani nawet okresu, w 

którym ewentualnie miało miejsce. Rada także może rozpatrzyć ten zarzut na sesji, jeśli 

przekonują ją wyjaśnienia Burmistrza w tej sprawie. 

Burmistrz dodał, że zależy mu na przeprowadzeniu takiej kontroli przez Radę, żeby wyjaśnić 

wątpliwości, które może wywołać ten zarzut. 

Radna Dorota Stanek zapytała, czy skarżąca zwróciła się do Urzędu Miejskiego o dostęp do 

Regulaminu udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro w Urzędzie 

Miejskim w Ujeździe. Odpowiedź była negatywna. 

Kamil Głowania nawiązując do zarzutu stronniczości przy wydaniu decyzji o podziale 

nieruchomości i przyznaniu odszkodowania zapytał, czy w tym konkretnym przypadku kwota 

różniła się od innych. Pani                                       w odpowiedzi wyjaśniła, że jeśli przejmuje 

się z mocy prawa nieruchomości na rzecz Gminy to zleca się wykonanie operatu 

szacunkowego, a potem podejmuje się rokowania. Tu nie doszło do rokowań. Sprawa poszła 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. 

Radni w dyskusji rozważali potrzebę przeprowadzenia kontroli procedury zamówień 

publicznych. Radny Rajmund Muskała wyraził wątpliwości co do uprawnień Rady do wglądu 

w dokumenty dotyczące przetargów. Radca prawny odpowiedział, że Rada jak najbardziej ma 

prawo i może kontrolować działalność Urzędu i mieć wgląd do dokumentów. Rada z mocy 

prawa zleca przeprowadzanie kontroli swojemu organowi kontrolnemu - Komisji Rewizyjnej.  

Wobec braku konkretnych zarzutów dotyczących nieprawidłowości w procedurze zamówień 

przewodniczący obrad zaproponował określić jakiś okres objęty kontrolą, np. jeden rok i 

zlecić wykonanie kontroli Komisji Rewizyjnej. 

Radny Kamil Głowania zaproponował wysłanie pisma do skarżącej o skonkretyzowanie 

zarzutu, aby wiadomo było jakie zamówienie należy skontrolować. Komisja Rewizyjna 

corocznie kontroluje zadania inwestycyjne i tryb wyłaniania wykonawców zarówno zadania, 

jak i dokumentacji projektowo-kosztorysowej i żadnych nieprawidłowości nie ujawniła. 



Jednak przewodniczący obrad zauważył, że najpierw Rada powinna przekazać skargę Komisji 

Rewizyjnej do rozpatrzenia, a dopiero potem Komisja może prosić skarżącą o wyjaśnienia. 

Wobec zbytniego uogólnienia w skardze          zarzutu nieprawidłowości w procedurach 

zamówień i braku zastrzeżeń Komisji Rewizyjnej przy przeprowadzanych co roku kontrolach 

zadań inwestycyjnych Gminy Ujazd, Radny Kamil Głowania zgłosił wniosek o uznanie 

skargi za nieuzasadnioną w tej części. 

Przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział   14 Radnych, 

Za oddaleniem skargi głosowało: 13 głosów 

Przeciw                 0 

Wstrzymujących się                1 głos 

Wniosek przeszedł większością głosów. 

Przewodniczący Tomasz Cichoń zarządził kilka minut przerwy, aby zredagować poprawnie 

uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi. 

W czasie przerwy w obradach jedna radna opuściła obrady sesji. 

Po przerwie Przewodniczący odczytał projekt uchwały rozstrzygającej zarzuty w następujący 

sposób: 

1) w części dotyczącej zarzutu budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami przy ul. Strzeleckiej, Starostrzeleckiej, Słonecznej i Kwiatowej  

z naruszeniem prawa własności skarżącej  - podtrzymuje  się stanowisko zawarte  

w uchwale Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXVIII.159.2013 z dnia 26 marca 2013 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu;  

2) w części dotyczącej działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru w powiecie 

strzeleckim -  przekazuje się do rozpatrzenia wg właściwości Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Opolu; 

3) w części dotyczącej wydania przez Burmistrza Ujazdu decyzji  administracyjnej 

zatwierdzającej podział nieruchomości i przyznaniu                                   odszkodowania 

z tytułu nabycia przez Gminę Ujazd własności wydzielonej działki pod drogę gminną  - 

Rada Miejska w Ujeździe uznaje się niewłaściwą do załatwienia tej sprawy, ponieważ do 

wznowienia postępowania zakończonego tą decyzją z przyczyn dotyczących organu, 

który wydał tę decyzję lub stwierdzenia jej nieważności uprawnione jest wyłącznie 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu. 

4) w części dotyczącej zlecania zamówień publicznych do równowartości 30 000 euro  

z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców - skargę uznaje się za 

nieuzasadnioną. 

  

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie radnych. 

W głosowaniu wzięło udział  13 Radnych, 

Za oddano   12 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    1 głos 

Uchwała nr XIX.108.2016 została podjęta większością głosów. 

Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r. 

Sprawozdanie przedstawiła Kierownik OPS Danuta Ogaza. 



Art. 16 a ustawy o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek corocznego sporządzania 

Oceny zasobów pomocy społecznej i przedstawiania go radzie gminy do końca kwietnia 

każdego roku kalendarzowego. Przedstawione w opracowaniu dane ukazują lokalną sytuację 

społeczno-demograficzną wraz z problemami i potrzebami mieszkańców naszej gminy oraz 

zadania realizatorów działań z zakresu pomocy społecznej.  

Jednym z najgłówniejszych jest wspieranie osób i rodzin w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych i umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w 

stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości. We wnioskach 

końcowych zawarto ocenę wystarczalności zasobów pomocy społecznej. 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej to 173. Ważnym aspektem pracy Ośrodka 

jest w tym roku Program 500 +. Złożono 270 wniosków, wydano 154 decyzje i wypłacono 

73 500 zł. 

 

Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Gminnego Zarządu 

Oświaty w Ujeździe 

Protokół pokontrolny nr 5/2016 przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota 

Stanek. Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednomyślnie go przyjęli przez głosowanie. 

 

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 

Zgłoszono wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych: 

- o przygotowanie informacji na temat różnicy między subwencją oświatową dla dzieci 

szkolnych a dotacją na dzieci przedszkolne w roku 2016 w gminie Ujazd w celu 

przygotowania apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w 

sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych dla samorządów na dzieci sześcioletnie 

pozostające w przedszkolach. 

 

Interpelacje  i wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na 

zgłoszone poprzednio wnioski radnych w sprawie: 

- koniecznych remontów w jednostkach przedszkolnych gminy, 

 - redukcji zwierzyny leśnej na terenie gminy wyrządzającej szkody w uprawach rolnych, 

-  oznaczenia położenia firm z SAG na mapach Gogle, 

- naprawy korytek odprowadzających wodę deszczową w Starym Ujeździe, 

- zlikwidowania skarpy na Buczkach przed wjazdem na strefę,  

- kontroli ruchu drogowego na drodze krajowej nr 88, 

- ustawienia znaków drogowych i informacyjnych w Zimnej Wódce i Sieroniowicach, 

- wycinki topoli w drodze gminnej, 

- usystematyzowania reklam inwestorów ulokowanych w SAG Olszowa, 

- naprawy punktu oświetlenia ulicznego w Balcarzowicach przy ul. Błotnickiej. 

Wnioski dotyczące dróg powiatowych i krajowej nr 88 przesłano do zarządców tych dróg. 

Radny Józef Duk wyraził niezadowolenie z jakości wykonania remontu nawierzchni drogi na 

mostku przy szkole w Jaryszowie. Zdaniem radnego takie miejscowe załatanie dziury nie 

będzie skuteczne ani trwałe. 

Radni zgłosili następujące wnioski: 



1) pisemny wniosek radnej Agaty Trusz w sprawie uporządkowania terenu wąwozu za szkołą  

w Ujeździe (w stronę ulicy Staszica); 

2) wniosek radnego Waldemara Fogla w sprawie załatania dziur w drogach gminnych 

asfaltem na gorąco, bo zasypanie kamieniem, wykonane w zeszłym roku przez ZGKiM,  

nie zdaje egzaminu; kamień się wykrusza i dziury pozostają. 

  

Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej. 

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

 

Sprawy różne. 

Radny Dawid Buchta zapytał czy ul. Nowa w Niezdrowicach będzie poszerzona? Burmistrz 

wyjaśnił, że jeden z mieszkańców montuje nowe ogrodzenie i zwrócił się do Gminy o 

możliwość poszerzenia przy okazji ulicy Nowej, która jest dość wąska. Obecnie trwa podziała 

geodezyjny.  

Kamil Głowania zapytał czy Gmina negocjuje z mieszkańcami ul. Kościelnej w 

Sieroniowicach odkupienie części gruntów pod drogę. Burmistrz odpowiedział, że jeden z 

mieszkańców zwrócił się do Gminy o podział swojej działki, ale pozostali właściciele niestety 

jeszcze nie. 

Burmistrz poinformował radnych o zaproszeniu do partnerskiej gminy w Lobenstein w 

sierpniu tego roku. Chętni proszeni są o zgłoszenie. 

Radna Teresa Sobota poinformowała, że w sobotę odbyła się uroczystość wręczenia Laurów 

Ziemi Strzeleckich za 2015 rok. Magdalena Paterok, uczennica klasy IIIB Publicznego 

Gimnazjum im. Św. Anny w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w  Ujeździe została wyróżniona 

tytułem „Najlepszy Gimnazjalista gminy Ujazd”. 

Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda zapytał o wniosek Komisji Oświaty odnośnie studni na 

podwórku szkoły w Sieroniowicach – czy ma ją obniżyć, czy zasypać? Jest to stara studnia 

wodociągowa i nawet jest w niej woda. Radny Kamil Głowania powiedział, że chodzi tu o 

bezpieczeństwo bawiących się tam dzieci, zatem ważne jest, żeby ta studnia nie wystawała 

ponad poziom gruntu. 

Radna Dorota Stanek zapytała o akcję podwórko Nivea 2016, czy już można głosować na 

naszą lokalizację, bo mieszkańcy Piasków już się dopytują. 

Burmistrz odpowiedział, że Gmina jeszcze nie zgłosiła wniosku, ale będzie to zrobione do 

końca kwietnia b.r.   

 

Zakończenie posiedzenia. 

Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XIX sesję Rady Miejskiej. 

   

Protokołowała: 

Ewa Adamczyk      Przewodniczący obrad: 

        Tomasz Cichoń 


