
Protokół nr XXI/2016 
 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 23 czerwca 2016 roku w sali Miejsko-
Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe w godzinach 1200 – 1500.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena 
Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Kierownik 
OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownicy Referatów Urzędu 
Miejskiego: Monika Jastrzembska, Katarzyna Tomczyk, radny powiatu strzeleckiego Hubert 
Ibrom, redaktorka tygodnika „Strzelec Opolski” Justyna Kubik, dyrektorzy szkół gminnych  
i przedszkola, sołtysi gminy, a także najlepsi absolwenci szkół gminnych wraz ze swoimi 
wychowawcami oraz rodzicami. 
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. 

 
Uroczysta część sesji z udziałem absolwentów szkół gminnych: 

3. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania 
wyróżnień absolwentom. 

4.  Wręczenie nagród wyróżnionym absolwentom szkół gminy Ujazd.  
5.  Wolna dyskusja. 
 
 Część robocza: 
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym. 
7. Informacja o pracy Burmistrza. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle zadania własnego w postaci opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania, 

b) w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Ujazd pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu 
Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region”  
sp. z o. o.  

c) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok, 
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 
9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
10. Interpelacje i wolne wnioski. 
11. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej. 
12. Sprawy różne. 
13. Zakończenie posiedzenia. 



 
Część uroczysta XXI Sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Kultury, 
Oświaty i Spraw Społecznych Kamila Głowania o przedstawienie wniosku Komisji 
dotyczącego przyznania wyróżnień najlepszym absolwentom szkół gminy Ujazd w roku 
szkolnym 2015/2016. 
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek, który został przyjęty jednogłośnie przez 
obecnych radnych.  
Przystąpiono do wręczenia nagród książkowych wyróżnionym przez Radę Miejską 
absolwentom, a wychowawcom listów gratulacyjnych i kwiatów. 
Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżnieni zostali: 
 
Absolwenci klas VI szkół podstawowych: 
- Dominik Biernacki  – klasa VI PSP Olszowa   
- Paweł Janota  – klasa VI PSP Olszowa    
- Natalia Białdyga  – klasa VI PSP Jaryszów  
- Barbara Jokiel             – klasa VI PSP Ujazd   
- Paulina Kośmider  – klasa VI PSP Ujazd   
- Dominika Piątek   – klasa VI PSP Ujazd   
- Piotr Sarnecki  – klasa VI PSP Ujazd   
 
Absolwenci klasy III publicznego gimnazjum:       
- Paulina Małota         – Klasa III A   
- Klaudia Kołodziej    – Klasa III A   
- Aleksandra Gorki  – Klasa III A   
 
Nagrodę specjalną radni przyznali uczniowi klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Olszowej Dominikowi Biernackiemu, który osiągnął najwyższą średnią oraz jako jedyny 
z wyróżnionych absolwentów był finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu 
wojewódzkim - Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – uzyskał tytuł laureata 
zdobywając V miejsce w finale. Dominik Biernacki otrzymał wzorową ocenę z zachowania, 
osiągnął wynik 100 % z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej, wykazał się dużą 
aktywnością, pracowitością, ambicją i wzorową postawą, brał udział w wojewódzkich 
konkursach przedmiotowych na etapie gminnym: Polonistycznym, Przyrodniczym, 
Historycznym i Języka Angielskiego zajmując czołowe miejsca. Wykazał się także znakomitą 
wiedzą ortograficzną: zajął I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym oraz IV miejsce 
w finale Międzygminnego Konkursu Ortograficznego o Puchar Burmistrza Strzelec 
Opolskich. Był także laureatem Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym – zajął III miejsce na etapie powiatowym oraz uczestniczył w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom 2016” (zdobył II miejsce na 
etapie powiatowym i brał udział w eliminacjach wojewódzkich) i rozgrywkach w mini piłkę 
siatkową zdobywając: I miejsce w finale gminnym, III miejsce w finale powiatowym i V 
miejsce w półfinale wojewódzkim Igrzysk LZS.  



Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych jednomyślnie uznała Dominika Biernackiego 
za najlepszego tegorocznego absolwenta szkoły w gminie Ujazd. 
Gratulacje i podziękowania od Rady Miejskiej otrzymali wychowawcy i opiekunowie 
wyróżnionych absolwentów: Julia Kośmider, Jolanta Zawiślak, Julita Olbrych i Dariusz 
Ciapa. 
Następnie Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa wraz z Burmistrzem Ujazdu Tadeuszem 
Kauchem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Cichoniem i Przewodniczącym 
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Kamilem Głowania wręczyli stypendia oraz 
dyplomy najlepszym uczniom z gminy Ujazd oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. 
Nagroda – Stypendium Burmistrza Ujazdu przyznawana jest od 2008 roku. Stypendium 
przyznawane jest za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne uzyskane 
w danym roku szkolnym przez uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy Ujazd.  
 
Tegoroczni stypendyści odnieśli sukcesy w nauce, sporcie i artystyczne na wszystkich 
szczeblach, tj. reprezentowali szkołę i gminę Ujazd zarówno w powiecie, województwie, 
regionie czy na etapie centralnym – ogólnopolskim, zostając ich finalistami i laureatami. 
Ogółem przyznano 37 stypendiów, w tym: 22 uczniom za wyniki w nauce, 8 uczniom za 
osiągnięcia sportowe oraz 7 uczniom za osiągnięcia artystyczne. 
Za wyniki w nauce stypendia otrzymali: uczniowie gimnazjum: Paterok Magdalena, 
Gródecka Agnieszka, Kolus Ewa, Kołodziej Klaudia, Gorki Aleksandra, Jarosz Julia, Kulik 
Karolina; uczniowie PSP Ujazd: Kula Maja, Sarnecki Piotr, Piątek Dominika, uczniowie 
PSP Olszowa: Woźnica Marlena, Jakubczyk Patrycja, Zmuda Marek, Janota Marcin, Białas 
Marcel, Skowronek Jan, Lebok Paweł, Woźnica Damian, Wiśnia Paweł, Biernacki Dominik, 
oraz uczniowie PSP Jaryszów: Graipel Marcel, Bałdyga Natalia.  
Za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali uczniowie gimnazjum Ujeździe: Pszczelorz 
Tomasz, Ociesa Jakub, Jakubczyk Krzysztof, Osadnik Piotr, Hajduk Denis, Heide Piotr, 
Grzywocz Marek, Augustyniak Fabian. 
Natomiast za osiągnięcia artystyczne stypendium otrzymali: Piela Rafał, Włoszek Barbara, 
Ogaza Weronika, Cyris Jakub – z gimnazjum, Paruzel Agnieszka i Bodynek Karolina z PSP 
Ujazd, oraz Wilczek Aurelia z PSP Jaryszów. 
 
Uroczystość uświetniły występy zespołu wokalnego z ZGS w Ujeździe oraz monolog 
przedszkolaka ze Starego Ujazdu, Sebastiana Kołodziej (który otrzymał wyróżnienie w 
Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie”- Izbicko, 08.04.2016r.) 
 
Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa zwróciła się do nagrodzonych uczniów z podziękowaniami  
i gratulacjami za bardzo dobre wyniki w nauce. Pogratulowała także rodzicom  
i nauczycielom, którzy swoją pracą przyczynili się do sukcesu swoich wychowanków. 
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch podziękował wszystkim nagrodzonym uczniom i ich 
rodzicom za całoroczną pracę, której efekty dziś można podziwiać. Wyraził dumę i radość  
z osiągnięć wychowanków naszych gminnych szkół. Złożył im także życzenia wspaniałych, 
pełnych wrażeń wakacji i dalszych sukcesów w nauce.  



Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń również serdecznie pogratulował 
wyróżnionym uczniom i życzył wszystkim niezapomnianych, słonecznych i bezpiecznych 
wakacji, które będą nagrodą za wytężoną pracę w roku szkolnym.  
Serdeczne gratulacje i podziękowania nagrodzonym uczniom, ich rodzicom i nauczycielom 
złożyli także: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Magdalena Bartodziej oraz radny 
powiatowy Hubert Ibrom.  
Na zakończenie uroczystej części sesji zrobiono pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych uczniów  
i ich wychowawców.  
Przewodniczący obrad zarządził 15-minutową przerwę. 

 
Część robocza. 
 
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 maja 2016 r. do dnia 23 czerwca 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. 
Ogłoszono przetarg na: 
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (VII nabór) – złożono  
5 ofert, 
- rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ziemnej Wódce (złożono 3 ofert). 
 
Podpisane zostały umowy na: 
- przebudowę drogi gminnej  nr 105774 Księży Las, 
- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kluczu, 
- przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ujeździe. 
 
Burmistrz poinformował też radnych o spotkaniach, w których uczestniczył: 
- w seminarium „Nawierzchnie betonowe- uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach 
samorządowych” w Kielcach, 
- w pracach komisji kwalifikacyjnej Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,  
- w posiedzeniu Zgromadzenia ZM „Czysty Region”, 
- w obchodach Dnia Dziecka w formie Dnia sportu na stadionie w Ujeździe. 
Gmina przygotowuje się do organizacji Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się 4 września 
b.r. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle zadania własnego w postaci opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywania 



Projekt został omówiony przez Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Monikę Jastrzembską. 
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 Nr 111, poz. 724 ze zm.), zadaniem 
Gminy Ujazd jest między innymi zapewnienie ochrony zwierząt; w związku z tym Gmina 
Ujazd podpisała z Gminą Kędzierzyn-Koźle porozumienie dotyczące powierzenia zadań 
własnych polegających na kompleksowej opiece nad bezdomnymi psami żyjącymi na terenie 
Gminy Ujazd. Niniejsza uchwała porządkuje prawnie tę sytuację. 
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 XXI.113.2016 została podjęta jednogłośnie. 

 
- w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Ujazd pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej Regionalnemu 
Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o. o.   
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Związek Międzygminny „Czysty 
Region” w celu realizacji swoich statutowych działań utworzył spółkę z o.o. Regionalne 
Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region”. Będzie ono 
realizowało inwestycję „Modernizacja i rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych”. W tym celu zaciąga pożyczkę w kwocie 14 250 000 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka ta wymaga poręczenia 
wszystkich gmin – członków Związku do wysokości 9 183 000 zł (wkład własny spółki 
wynosi : 7 917 000 zł), ponieważ wymagana kwota poręczenia to 120 % pożyczki, czyli 
17 100 000 zł. Burmistrzowie i wójtowie gmin zrzeszonych w Związku wyrazili zgodę na 
poręczenie tej pożyczki. Gmina Ujazd ma 4,64 % udziału w Związku, zatem kwota 
poręczenia to 426 091,00 zł: po 28 406 zł rocznie przez 15 lat, do roku 2031. 
 
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 XXI.114.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
 
 



- 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 72 700,00 zł nastąpiło głównie z powodu otrzymania 
dotacji z Powiatu Strzeleckiego (25 000 zł) i Województwa Opolskiego (30 000 zł) na 
organizację Dożynek Wojewódzkich; zwrotu dotacji z ZGKiM oraz dotacji na OPS. 
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 19 341,00 zł nastąpiło wskutek korekty klasyfikacji 
budżetowej wydatków w rozdziałach budżetu: 85211 i 90095. 
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 92 041,00 zł wynika z wydatków na organizację 
dożynek wojewódzkich, dodatkowych wydatków OPS- świadczenia wychowawcze, remont 
pomieszczenia i wyposażenie nowego stanowiska pracy, kosztu realizacji programu „Nie 
marnuj jedzenia 2016” oraz wprowadzenia nowego rozdziału 90013 dotyczącego utrzymania 
psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. 
Do uchwały budżetowej dodaje się zapis dotyczący udzielania poręczeń i gwarancji do 
kwoty: 426 091 zł, w związku z potrzebą poręczenia pożyczki dla Regionalnego Centrum 
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” spółka z o.o.  
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 XXI.115.2016 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  
72 700,00 zł. 
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 72 700,00 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 29 190 708,36 zł, dochody bieżące  
- 21 329 300,36 zł, dochody majątkowe - 7 861 408,00 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2016 roku zwiększył się o kwotę 72 700,00 zł. 
Wydatki bieżące zwiększyły się o się o kwotę 72 700,00 zł, kwota wydatków majątkowych 
nie zmieniła się. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 29 190 708,36 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 19 447 645,36 zł, wydatki majątkowe - 9 743 063,00 zł. 
W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZ i UO „Czysty 
Region” do kwoty 28 406,00 zł rocznie. 



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. 
 
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 XXI.116.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Przewodniczący Komisji Stałych przedstawili pisemne wnioski Komisji Stałych: 
1) Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych 
- wniosek radnej Magdaleny Bartodziej o zorganizowanie raz w miesiącu zajęć lub 
warsztatów dla mieszkańców każdej miejscowości gminy w ramach działalności MGODK, 
 
- wniosek Komisji do Burmistrza Ujazdu o rozważenie możliwości dofinansowania przez 
Gminę działalności Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkółka Piłkarska Ujazd”, 
którego cele i program działania zyskały aprobatę i uznanie członków Komisji; 
 
2) ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych 
- wniosek Radnej Magdaleny Bartodziej dotyczący problemów z odbiorem odpadów 
komunalnych, zwłaszcza biodegradowalnych – odbiór często jest nieterminowy, a samochody 
przewożące odpady są nieszczelne, co powoduje zanieczyszczenie dróg i bardzo przykry 
zapach. 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący odczytał odpowiedź na złożony wniosek na jednej z poprzednich sesji od: 
Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich w sprawie kontroli prędkości na drodze 
krajowej 88 w Sieroniowicach. 
Radni zgłosili następujące wnioski: 
1) pisemne wnioski radnej Agaty Trusz w sprawie: 
- przycięcia 5 lip przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Wiejską w Ujeździe (przy moście na 
Kanale Gliwickim), 
- naprawy nawierzchni drogi ul. Szkolnej w Ujeździe (przy wyjeździe ze Spichlerza);  
 
2) pisemny wniosek radnej Teresy Sobota w sprawie: 
- budowy drogi ul. Zapłotnej w Olszowej, 



- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olszowa- północnej strony 
ul. Wiejskiej zgodnie ze studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego gminy;  
 
3) wniosek Magdaleny Bartodziej o wycięcie suchych konarów i gałęzi topoli przy drodze  
z Jaryszowa do Ujazdu (składany już wielokrotnie przez radnych RM w Ujeździe). 
 
Radny Powiatu Strzeleckiego Hubert Ibrom nawiązując do wniosku uporządkowania drzew 
przy drodze z Ujazdu do Jaryszowa powiedział, że temat jest poruszany od dawna na Sesjach 
Rady Powiatu i posiedzeniach Komisji. Powiadomił radnych, że w przyszłym tygodniu ma się 
odbyć objazd dróg powiatowych w celu określenia najpilniejszych potrzeb. Dodał też, że w 
dniu wczorajszym wyłoniono wykonawcę zadania przebudowy odcinka drogi powiatowej 
Niezdrowice- Rudziniec Gliwicki. 
Radny Józef Duk zwrócił się do radnego powiatowego o interwencję w sprawie źle 
wykonanej naprawy nawierzchni mostku koło szkoły w Jaryszowie, a radna Dorota Stanek 
przypomniała o swoim wniosku dotyczącym budowy chodnika przy drodze powiatowej na 
odcinku osiedle Piaski- Sławięcice. 
 
4) wniosek Teresy Sobota o wycięcie suchych drzew czereśni przy drodze z Olszowej do 
Zimnej Wódki; 
 
5) wniosek radnego Kamila Głowani i Doroty Stanek o przedstawienie radnym sprawozdania 
z objazdu dróg powiatowych na terenie naszej gminy wykonywanym co dwa tygodnie przez 
pracowników Zarządu Dróg Powiatowych; radny Kamil Głowania zwrócił się także z 
wnioskiem o zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego wyników 
objazdu służb po całym powiecie strzeleckim i przedstawienie planów dotyczących 
koniecznych inwestycji i remontów, a następnie sprawozdania z ich realizacji;  
 
6) wniosek radnej Doroty Stanek o budowę chodnika na odcinku drogi powiatowej między 
osiedlem Piaski a Sławięcicami; 
 
7) wniosek radnej Doroty Stanek o interwencję Gminy u właścicieli niezabudowanych działek 
na osiedlu Piaski o ich uporządkowanie i uprzątnięcie, żeby dziko rosnąca roślinność nie 
niszczyła osiedlowego chodnika. 
Radny Waldemar Fogel wyraził zaniepokojenie znacznym zwiększeniem ruchu 
samochodowego na Buczkach w Zimnej Wódce, z powodu rozwoju Strefy Aktywności 
Gospodarczej. Gdyby powstała droga ze strefy do węzła Nogowczyce, to przejęłaby ruch ze 
strefy.  
Burmistrz powiedział, że koszt budowy tej drogi to ok. 18 mln zł; na razie nie ma możliwości 
pozyskania dofinansowania np. z RPO, zatem trudno określić ewentualny termin tej 
inwestycji. Będą rozważane różne możliwości jej finansowania. Na razie na strefie będzie 
likwidowana kostka z ul. Europejskiej. 
 
 



Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Radna Dorota Stanek zapytała o wszczęte przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego postępowanie administracyjne w sprawie utrzymania sieci kanalizacji 
sanitarnej na ul. Kwiatowej w Ujeździe. 
W odpowiedzi Piotr Przygoda, Dyrektor ZGKiM poinformował radnych, że przyjechała 
specjalna Komisja z Nadzoru Budowlanego i po oględzinach ustalono, że do końca czerwca 
odbędzie się przegląd tej instalacji odpowiednią do tego celu kamerą. Przegląd został 
przeprowadzony i wyniki wraz z protokołem zostały przesłane do Nadzoru. ZGKiM dostał 
decyzję o zakończeniu postępowania i teraz biegnie okres 30-dniowy na ewentualne 
odwołanie stron. 
Dorota Stanek poinformowała radnych o podpisaniu przez ZM „Czysty Region” umowy  
z Fundacją RECAL. W myśl tej umowy przy boisku gminnym będzie ustawiony kosz na 
puszki aluminiowe, za które Fundacja RECAL będzie przekazywać oryginalne piłki Adidas  
z przeznaczeniem dla dzieci naszej gminy. 
Sołtys i radny z Nogowczyc, Andrzej Grabiec wraz z radnym powiatowym Hubertem 
Ibromem zaprosili wszystkich na festyn, który odbędzie się w najbliższą sobotę w 
Nogowczycach. Jak co roku zostanie rozegrany turniej siatkówki plażowej. Swój udział 
zgłosiło 16 drużyn. 
Na zakończenie spraw różnych Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pisma, które 
otrzymała Rada Miejska: 
- od Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szkółka Piłkarska Ujazd” w sprawie 
dofinansowania działalności Klubu w roku bieżącym i przyszłych latach; 
- Uchwały Rad Miejskich w Praszce i Ozimku w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku 
Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 
współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”; 
- Uchwały Rad Miejskich: Gorzowa Śląskiego, Ozimka, Zdzieszowic, Strzelec Opolskich, 
Głubczyc, Zawadzkiego i Rady Gminy Skoroszyce w sprawie apelu o utworzenie zasiłków 
wyrównawczych na dzieci 6-letnie pozostające w przedszkolach. 
- Uchwałę Rady Gmina Jemielnica w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta 
Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXI sesję Rady Miejskiej życząc 
udanego urlopu radnym, bowiem w lipcu nie planuje się Sesji ani posiedzeń Komisji Stałych 
  
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 
 
 


