
Protokół nr XX/2016 

 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 30 maja 2016 roku w sali widowiskowej 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe w godzinach 1600 – 1730.  

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, Kierownicy Referatów 

Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, Irena Tiszbierek. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 

ustawowy stan 15 Radnych w sesji udział 13 osób, co stanowiło prawomocne quorum. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji, który 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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015 rok i 

sprawozdań finansowych. 

      - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za  2015 rok 

 - przedstawienie sprawozdań finansowych 

      - przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd 

 - przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego 

      - przedstawienie opinii Komisji Stałych 

      - dyskusja 

      - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok 

6.   Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2015 rok w formie uchwały. 

      - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium 

      - przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej 

      - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 rok 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 

9. Interpelacje  i wolne wnioski. 

10. Przyjęcie protokołu z XIX 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 26 kwietnia 2016 r. do dnia 30 maja 2016 r. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Informacja o pracy Burmistrza. 

Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym. 

Omówił opracowane w tym czasie projekty uchwał i wydane zarządzenia. 

Podpisane zostały umowy na: 

- remont budynku remizy strażackiej w olszowej i nadzór inwestorski tego zadania, 

- opracowanie audytu energetycznego i programu funkcjonalno- użytkowego zadania: 

„Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych: szkoła 

Sieroniowice, przedszkole w Starym Ujeździe i budynek UM w Ujeździe”, 

- utworzenie punktu poboru wody z rzeki Kłodnica do nawadniania płyty boiska, 

- aktualizację dokumentów do PROW-u zadania: „Modernizacja boiska sportowego  

w Ujeździe”, 

- inwentaryzację budynków publicznych do modernizacji energetycznej, 

- remont cząstkowy dróg gminnych w Jaryszowie, 

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Europejskiej w SAG Olszowa 

wraz z chodnikiem i oświetleniem. Wniosek o dofinansowanie projektu planujemy złożyć do 

nowego wieloletniego rządowego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”. 

Ogłoszono przetargi: na przebudowę drogi gminnej w Księżym Lesie nr 105774 oraz na 

budowę drogi do gruntów rolnych w Kluczu. 

Burmistrz poinformował też radnych o spotkaniach, w których uczestniczył: 

- w spotkaniu w Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, 

- w spotkaniu członków Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, zorganizowanym w 

Ujazdowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, 

- w konferencji „Opolskie dla rodziny” zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w 

Opolu, 

- w obchodach Dnia Strażaka w Strzelcach Opolskich. 

Kolejna firma - IFA POWERTRAIN POLSKA jest w trakcie wykupu gruntów (ok.11 ha) pod 

swą działalność na terenie KSSE w gminie Ujazd. 

W dniu 27 kwietnia b.r. rozpoczęła się kompleksowa kontrola pracy Urzędu przeprowadzana 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. 

Dnia 1 VI b.r., podobnie jak w roku ubiegłym, zostanie zorganizowany Gminny Dzień 

Dziecka na nowym stadionie w Ujeździe, koordynowany przez Grażynę Łupak- Dyrektor 

PSP Olszowa. 

 

Rozpatrzenie  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015 rok  

i sprawozdań finansowych. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015 r. oraz sprawozdania finansowe 

przedstawiła Skarbnik Gminy Ujazd Helena Strycharz. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 



2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska 

powinna rozpatrzyć oprócz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, także sprawozdania 

finansowe i informację o stanie mienia komunalnego na koniec poprzedniego roku. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rada Miejska otrzymała 22 marca b.r., natomiast 

sprawozdania finansowe 21 kwietnia b.r., zgodnie z terminami ustawowymi.  

 

Sprawozdania te były szczegółowo omawiane zarówno na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 

przygotowującej wniosek o udzielenie absolutorium, jak i Komisji Budżetu, Finansów  

i Gospodarki w dniu 19 maja b.r. oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM  

w Ujeździe w dniu 23 maja b.r.  

Budżet Gminy Ujazd zgodnie z uchwałą  budżetową  Nr III.20.2014 Rady Miejskiej  w 

Ujeździe  z dnia 29 grudnia 2014 roku wynosił 20.963.257,- zł  

Wartość budżetu na dzień 31.12.2015 zwiększyła się o 1,8 %, czyli 373.294,45 zł i 

ostatecznie wyniosła 21 336 551,45 zł.  

Na plan dochodów 20 291 851,45 zł wykonano  20 752 719,37 zł , co stanowi  102,3 % planu. 

Na plan wydatków   20 890 851,45 zł   wydatkowano  kwotę  19 603 526,04 zł, co stanowi  

93,8 % planu 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 330 840,31 zł. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły 

kwotę 821 312,69 zł, ulgi i zwolnienia określone w uchwale Rady to kwota  842 889,98 zł. 

W roku 2015 zaplanowano deficyt w wysokości 599 000 zł. Ostatecznie rok budżetowy   

zakończył się nadwyżką budżetową w  wysokości 1 149 193,33  zł.  

Na spłatę zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW wydatkowano kwotę 445 700,00 zł. 

Ogółem na  realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 3 079 969 zł, a 

wydatkowano kwotę 2 835 930,22 zł, co stanowi 92,1% planu i 14,5% ogółu wydatków 

wykonanych w 2015 roku. 

Z informacji przedstawionej radnym wynika, że na dzień 01.01.2015 Gmina posiadała prawo 

własności do gruntów o powierzchni 247,0858 ha. W wyniku nabycia gruntów na podstawie 

decyzji ZRID Starosty Strzeleckiego, nabycia z mocy prawa na podst. art. 98 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami za odszkodowaniem w wyniku podziału geodezyjnego, 

nabycia działki pod przepompownię oraz w wyniku pomiaru geodezyjnego, w roku 2015 

przybyło Gminie 0,2340 ha, a wskutek sprzedaży, darowizny i nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości ubyło 2,1028 ha. 

Stan mienia Gminy na 31 grudnia 2015 wynosi 245,2170 ha.  

Gmina Ujazd posiada 100 udziałów na kwotę 353 000 zł w „Ujazdowskim Inkubatorze 

Przedsiębiorczości”. 

 

Wykazane kwoty w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi  

z ewidencji księgowej budżetu na koniec roku 2014. Suma aktywów i pasywów na koniec 

roku 2015 wynosi 3 861 401,99 zł.  

Natomiast łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 

wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę w wysokości 96 853 776,88 zł na dzień 31 

grudnia 2015 r. 



 

Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 

90/2016 z dnia 6 kwietnia b.r. pozytywnie opiniującą sprawozdanie Burmistrza Ujazdu  

z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015 r.  

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia 

Komisji Stałych RM w Ujeździe Magdalena Bartodziej odczytała pozytywne opinie Komisji 

na temat sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych oraz informacji o 

stanie mienia komunalnego za rok 2015. 

Następnie przewodniczący zaprosił Radnych do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2015 rok. 

Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

za 2015 rok i poddał go pod głosowanie radnych: 

W głosowaniu wzięło udział  13 Radnych, 

Za oddano    13 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XX.109.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2015 rok w formie uchwały. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Burmistrza Ujazdu z wykonania 

budżetu Gminy za 2015 rok, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Dorota Stanek 

przedstawiła Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wniosku  

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ujazdu  z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.  

Uchwała i wniosek zostały jednomyślnie przyjęte przez cały 5 - osobowy skład Komisji  

i przedstawione Radzie.  

Następnie przedstawiona została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku, wyrażona uchwałą nr 182/2016 

z dnia 11 maja b.r. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Ujeździe o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z wykonania budżetu za 2015 

rok. 

Na ustawowy stan 15 Radnych w głosowaniu wzięło udział 13: 

Za oddano:    13 głosów 

Przeciw:      0 głosów 

Wstrzymujących się:     0 głosów 

Uchwała nr XX.110.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

W imieniu radnych Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń złożył podziękowania  

i gratulacje Burmistrzowi Ujazdu - Tadeuszowi Kauchowi oraz Skarbnik Gminy Helenie 

Strycharz z tytułu uzyskania absolutorium.  



Burmistrz Ujazdu podziękował radnym za pozytywną ocenę wykonania budżetu w minionym 

roku. Funkcję burmistrza pełni już od 18 lat i uważa, że gmina Ujazd funkcjonuje bardzo 

dobrze; główne zadania inwestycyjne są wykonane, a w najbliższym okresie priorytetem są 

objęte: 

- budowa świetlicy w Nogowczycach, 

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe, 

- dalsza rozbudowa infrastruktury w strefie ekonomicznej: kanalizacja burzowa oraz drogi i 

oświetlenie. 

Inwestycje w infrastrukturę strefy są konieczne, bo jej rozwój ma ogromny wpływ na rozwój 

całej gminy Ujazd. Na szczęście obserwujemy tendencję wzrostową, coraz więcej inwestorów 

się lokuje w naszej strefie, a zainteresowanie tą lokalizacją jest spore. Wpływa to pozytywnie 

na ogólny obraz gminy Ujazd. 

Burmistrz pochwalił pracowników ZGKiM, którzy wykonują coraz więcej zadań na rzecz 

Gminy. Podziękował także wszystkim swoim współpracownikom, zwłaszcza Pani Skarbnik, 

która czuwa nad właściwym planowaniem i wykonaniem budżetu Gminy.  

 

Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu: 

 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok. 

Projekt został przedstawiony przez Skarbnik Gminy Helenę Strycharz. Zmiany w budżecie są 

następujące: 

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 229 583,00 zł: 

Dział 801 rozdz. 80101 w kwocie 138 825,00 zł, dodatkowe środki za zrealizowaną 

inwestycję w 2014 roku  - przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na 

terenie gminy Ujazd, aneks Nr RPOP.04.03.00-16-002/12-02 do umowy nr RPOP.04.03.00-

16-002/12-00 z dnia 23 stycznia 2013 roku. 

Dział 926 rozdz. 92601 w kwocie 90 758,00 zł dodatkowe środki za zrealizowaną inwestycję 

w 2014 roku  - modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury 

towarzyszącej Ujazd, aneks Nr RPOP.01.04.02-16-002/08-03 do umowy nr RPOP.01.04.02-

16-002/08-00 z dnia 31 maja 2013 roku. 

 

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 124 917,00 zł: 

Dział 600 rozdz. 60016 w kwocie 124 917,00 zł, zmniejszenie planu wydatków na zadaniu 

przebudowa drogi gminnej w SAG Olszowa. 

 

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 354 500,00 zł: 

Dział 600 rozdz. 60016 w kwocie 22 500,00 zł, wprowadzenie nowego zadania, budowa drogi 

dojazdowej do studni wodociągowych w Ujeździe– opracowanie dokumentacji; 

Dział 600 rozdz. 60017 w kwocie 32 000,00 zł, wprowadzenie nowego zadania, modernizacja 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ujeździe na dz. Nr 1884 (utwardzenie podkładami 

betonowymi); 



Dział 600 rozdz. 60017 w kwocie 100 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na budowę 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Klucz dz. 285 do najniższej kwoty        

z przetargu; 

Dział 750 rozdz. 75075 w kwocie 20 000,00 zł, zwiększenie środków na promocję gminy w 

związku z potrzebą nagrania filmu promującego tereny inwestycyjne; 

Dział 900 rozdz. 90001 w kwocie 170 000,00 zł, dodatkowe środki na rozbudowę stacji 

uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż.; 

Dział 900 rozdz. 90004 w kwocie 10 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na utrzymanie 

zieleni w mieście (nowe nasadzenia, wymiana siedzisk). 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu. 

 

Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

W głosowaniu wzięło udział  13 Radnych, 

Za oddano    13 głosów 

Przeciw      0 

Wstrzymujących się     0 

Uchwała nr XX.111.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Skarbnik Gminy Helena Strycharz przedstawiła kolejny projekt uchwały. 

Po zmianach budżetu zarządzeniami Burmistrza  i uchwałą Rady wartości wykazane  

w załącznikach WPF zmieniają się następująco: 

Dochody - Budżet gminy w 2016 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę  

451 365,63 zł 

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 221 782,63 zł, dochody majątkowe - 229 583,00 zł. 

Kwota dochodów ogółem po zmianach - 29 118 008,36 zł, dochody bieżące  

- 21 256 600,36 zł, dochody majątkowe - 7 861 408,00 zł. 

 

Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2016 roku zwiększył się o kwotę 451 365,63 zł. 

Wydatki bieżące zwiększyły się o się o kwotę 251 782,63 zł, wydatki majątkowe zwiększyły 

się o kwotę 199 583,00 zł. 

 

Po zmianach kwota wydatków ogółem 29 118 008,36 zł, w tym: wydatki bieżące  

- 19 374 945,36 zł, wydatki majątkowe - 9 743 063,00 zł. 

Kwoty planowanych przychodów, rozchodów i długu nie zmieniły się.  

Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 1 881 655,00 zł. 

 

Wykaz przedsięwzięć do WPF się nie zmienił, a do rocznych wydatków majątkowych  

wprowadzono nowe zadanie - opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do 

studni wodociągowej w Ujeździe. 

 



Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 

pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

W głosowaniu wzięło udział  13 Radnych, 

Za oddano   13 głosów 

Przeciw     0 

Wstrzymujących się    0 

Uchwała nr XX.112.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 

Przewodnicząca Magdalena Bartodziej odczytała wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji 

Stałych:  

- wniosek radnej Doroty Stanek o wykoszenie gminnej działki na osiedlu Piaski w Ujeździe 

przeznaczonej na plac zabaw. 

W odpowiedzi na ten wniosek Dyrektor ZGKiM w Ujeździe Piotr Przygoda poinformował 

radnych, że w dniu dzisiejszym i jutrzejszym (30 i 31 maja b.r.) działka ta zostanie 

wykoszona przez pracowników ZGKiM.  

 

Interpelacje  i wolne wnioski. 

Przewodniczący odczytał odpowiedzi na złożone wnioski i interpelacje na poprzednich 

sesjach od: 

Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie: 

- uzupełnienia ubytków w nawierzchni jezdni drogi powiatowej w Jaryszowie (na mostku), 

- wykonania nowego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Strzeleckiej w 

Sieroniowicach w obrębie skrzyżowania z ul. Kościelną, 

- wykonania progu zwalniającego wraz z przejściem dla pieszych na ul. 1 Maja w 

Balcarzowicach w obrębie skrzyżowania z ul. Leśną, 

- budowy brakującej części chodnika przy ul. 1 Maja w Balcarzowicach; 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu 

w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 88 przy ul. 

Strzeleckiej przy posesji nr 6 w Sieroniowicach; GDDKiA nie widzi uzasadnienia dla tego 

zadania; 

Burmistrza Ujazdu w sprawie: 

- remontów cząstkowych dróg gminnych (będą wykonane asfaltem „na gorąco” przez ZGKiM 

w Ujeździe), 

- uporządkowania wąwozu za szkołą w Ujeździe (w stronę ul. Staszica). 

Burmistrz przygotował także, na wniosek Komisji Stałych RM, informację o wysokości 

subwencji oświatowej w gminie Ujazd oraz dotacji na dzieci przedszkolne przyznanej na rok 

2016 oraz wysokości potencjalnego zasiłku wyrównawczego. 

Informacja ta miała być merytorycznym uzasadnieniem do przygotowania apelu do rządu  

w formie uchwały o przyznanie samorządom zasiłków wyrównawczych na każde 6-letnie 

dziecko pozostające w przedszkolu. Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa poinformowała 

radnych o wymogach dotyczących przekazania takiej uchwały - powinna być dostarczona nie 



tylko Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Edukacji Narodowej, Marszałkom Sejmu  

i Senatu, ale także wszystkim posłom i senatorom z województwa opolskiego oraz wszystkim 

samorządom z naszego województwa.  

Radni przez głosowanie zdecydowali, że nie będą podejmować uchwały w tej sprawie. 

Nie zgłoszono pisemnych interpelacji. 

Radny Józef Duk w nawiązaniu do odczytanej odpowiedzi wicestarosty wyraził swoje 

oburzenie sposobem załatwienia, a właściwie niezałatwienia sprawy. Zgodnie z odpowiedzią 

Zarządu Powiatu Strzeleckiego (pismo DP. 7125.25.2016.AJ1 z dnia 09.05.2016) wykonano 

remont cząstkowy i ubytki zostały uzupełnione. W dniu dzisiejszym nawierzchnia mostku w 

Jaryszowie ponownie wymagała remontu, bo materiał użyty do remontu cząstkowego został 

wykruszony. Radni wyrażając swoje niezadowolenie i rozżalenie takim stanem rzeczy 

stwierdzili, że powinno się złożyć reklamację na nienależyte wykonanie remontu. 

Postanowiono zwrócić się ponownie do Wicestarosty Janusza Żyłki z wnioskiem o skuteczne 

wyremontowanie tego odcinka drogi powiatowej poprzez wymianę nawierzchni na całej 

szerokości jezdni. 

 

Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej. 

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

 

Sprawy różne. 

Burmistrz Ujazdu poinformował radnych o planowanych wyjazdach do partnerskich gmin: do 

Bridlicnej w Czechach w dniu 18 czerwca oraz do Lobenstein w Niemczech w miesiącu 

sierpniu b.r. Chętnych prosi się o zgłaszanie się biura Rady. 

Radna Dorota Stanek wyraziła żal, że organizatorzy obchodów Dnia Dziecka w Ujeździe nie 

skontaktowali się z nią mimo wcześniejszych ustaleń, podczas gdy ona uzgodniła z firmą 

zbierającą odpady komunalne możliwość przyjazdu na ten dzień pokazowej śmieciarki, co 

miało być dodatkową atrakcją dla dzieci.   

Radny Rajmund Muskała zapytał kto powinien opróżniać kosze na odpady przy przystankach 

PKS i świetlicach, bo w Kluczu od wielu tygodni nie były opróżniane. 

Piotr Przygoda odpowiedział, że pracownicy ZGKiM opróżniają kosze przy przystankach  

z częstotliwością - 1 raz w miesiącu. Zobowiązał się do sprawdzenia sytuacji w Kluczu. 

Radny Waldemar Fogel złożył życzenia Burmistrzowi Ujazdu i Pani Skarbnik, aby w 

kolejnych latach budżet Gminy zamykał się tak spokojnie i bez problemów, jak w roku 

ubiegłym, bo pamięta, jako radny już drugiej kadencji, że nie zawsze było łatwo zamknąć 

budżet Gminy.  

Radny Kamil Głowania dodał, że prawidłowe wykonanie budżetu to dzieło wszystkich 

pracowników Urzędu. 

Na zakończenie spraw różnych Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pisma, które 

otrzymała Rada Miejska: 

- od Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z informacją, że 

przekazana uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XIX.108.2016 z 25 kwietnia b.r. skarga na 

działania Powiatowego Inspektowa Nadzoru w Strzelcach Opolskich jest nieuzasadniona; 

- Uchwałę nr XV.143.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20 kwietnia 2016 w sprawie 

poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa 



Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 

Łambinowicach – Opolu”; 

- Uchwały nr: XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dn. 28.04.2016 oraz 190/VII/16 

Rady Miejskiej w Namysłowie z dn.19.05.2016 w sprawie apelu o utworzenie zasiłków 

wyrównawczych na dzieci 6-letnie pozostające w przedszkolach. 

Przewodniczący poinformował także radnych o wszczęciu postępowania administracyjnego  

w sprawie utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w Ujeździe w ul. Kwiatowej, o czym 

zawiadomił Burmistrza Ujazdu – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie 

strzeleckim. Rada Miejska przekazała PINB skargę w tej sprawie uchwałą nr XVII.85.2016  

z dnia 29 lutego 2016 r. 

 

Zakończenie posiedzenia. 

Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XX sesję Rady Miejskiej. 

  

Protokołowała: 

Ewa Adamczyk 

        Przewodniczący obrad: 

        Tomasz Cichoń 

 

 

 

 

 

 


