
Protokół Nr XXII/2016 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 roku w Sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1800.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena 
Strycharz, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor 
ZGKiM Piotr Przygoda, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, 
Katarzyna Tomczyk i Irena Tiszbierek. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 14 osób, co stanowiło wymagane ustawowo 
prawomocne quorum. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. Nie zgłoszono do niego żadnych 
uwag ani wniosków, zatem przedstawiał się następująco: 

 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie 

międzysesyjnym. 
4. Informacja o pracy Burmistrza. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”, 
b) udzielenia dotacji ma rzecz Powiatu Strzeleckiego, 
c) zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok, 
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 
6 . Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 

roku. 
7.   Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.   
8.   Interpelacje i wolne wnioski. 
9. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej. 
10. Sprawy różne. 
11. 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 24 czerwca do dnia 29 sierpnia b.r. 
Uwag nie zgłoszono. 
Z powodu nieobecności na sali obrad Burmistrza Ujazdu postanowiono zrealizować punkt 4 
porządku obrad: Informacja o pracy Burmistrza po podjęciu uchwał za zgodą wszystkich 
radnych. 
 



Podjęcie uchwał w sprawie: 
- przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”  
Projekt uchwały przedstawiła Katarzyna Tomczyk – Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw 
Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju 
Gminy Ujazd w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe 
korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest 
wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w 
zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym 
przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 
roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w 
szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także 
zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu 
wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 
przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r. Treść i zakres Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej wynika z załącznika nr 9 Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013, 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Szczegółowe zalecenia 
dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z dwóch zasadniczych części: 
 • Inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy (w dwóch obszarach: samorząd 
i społeczeństwo), opierającej się na zużyciu energii i paliw na terenie gminy;  
• Planu działań, w którym wskazano działania przewidziane do realizacji w latach 2015-2020 
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych.  
 Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem, 
umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii 
Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument otwiera drogę 
do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację budynków publicznych  
i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności 
energetycznej. 
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  14 Radnych, 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXII.117.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
 



 -udzielenia dotacji ma rzecz Powiatu Strzeleckiego 
Projekt uchwały omówiła ponownie Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych  
i Koordynacji Programów Unijnych Katarzyna Tomczyk. 
W związku ze wspólną realizacją zadań na drogach powiatowych i koniecznością remontu 
muru oporowego w Starym Ujeździe na zadanie pn. „Przebudowa muru oporowego w drodze 
powiatowej nr 1455O Olszowa – Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia” w budżecie 
gminy Ujazd na 2016r. zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. 
Mur oporowy usytuowany przy głównej drodze biegnącej przez wieś Stary Ujazd jest  
w bardzo złym stanie technicznym i wymaga pilnej przebudowy. Przebudowany zostanie 
wykonana na odcinku ok. 130,00 mb. z bloków betonowych. Wykonany zakres prac poprawi 
bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz estetykę drogi w Starym Ujeździe. 
 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię większości członków Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych. 
W głosowaniu wzięło udział  14 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     1 głos 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXII.118.2016 została podjęta większością głosów. 
 
- 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 754 934,13 zł, w tym: 
- 472.276,00 zł, decyzja z dnia 18.08.2016r. OUW Nr FBC.I.3111.1.13.2016.UP.2  
o przyznanej dotacji celowej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020, 
- 233.750,00 zł, umowa Nr DRW.042.2.31.2016 z dnia 11.08.2016 r. zawarta  
z Województwem Opolskim o przyznaniu środków na budowę drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. 221, 224, obręb Klucz zgodnie z ustawą  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
- 13 878,13 zł, umowa Nr LPR-16-007/16-00 z dnia 25 lipca 2016 roku zawarta  
z Marszałkiem Województwa Opolskiego na dofinansowanie opracowania lokalnego 
programu rewitalizacji, 
- 1 200,00 zł, środki za zajęcie III miejsca w konkursie „Młodego Alchemika”,  
- 3 830,00 zł, pismo z OUW Nr FBC.I.3111.1.60.2016.UP z dnia 09.08.2016r. o zwiększeniu 
dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, 
- 30 000,00 zł, pismo z OUW Nr FBC.I.3111.1.33.2016.AS z 26.07.2016 w zwiększeniu 
dotacji na zasiłki okresowe w Pomocy Społecznej. 
 
Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 697 276,00 zł wynika z korekty źródła dochodów. 
 



Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 955 518,02 zł, w tym: 
- 234 071,87 zł, zmniejszenie planu wydatków na zadaniu przebudowa drogi gminnej w SAG 
Olszowa; 
- pozostała kwota: 721 446, 15 zł to korekty planu wydatków. 
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1 013 176,15 zł, w tym: 
- 20 000,00 zł, dodatkowe środki na organizację dożynek wojewódzkich, 
- 50 000,00 zł, dotacja celowa dla Starostwa Strzeleckiego na przebudowę muru oporowego  
w drodze powiatowej nr 14550 Olszowa – Ujazd w miejscowości Stary Ujazd ul. 
Czterdziestolecia 
- 472 276,00 zł, korekta planu wydatków na zadaniu przebudowa drogi gminnej Nr 105774 O 
Księży Las w Olszowej 472 276,00 zł w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, 
263 750,00 zł, remont drogi przy boisku sportowym w Ujeździe -30 000,00 zł, korekta planu 
wydatków w kwocie 233 750,00 zł na zadaniu budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, 
oznaczonej w ewidencji gruntów dz. 221, 285 a.m.2, obręb Klucz w ramach ochrony gruntów 
rolnych i leśnych,  
- 60 000,00 zł, środki na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za nabycie pod drogę 
publiczną gruntów o powierzchni 0,2175 w Niezdrowicach, 
- 15 420,15 zł, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 
2023 środki europejskie – 11 796,41 zł, 2 081,72 zł -  budżet państwa, 1 542,02 zł - środki 
gminy, 
- 5 000,00 zł, dodatkowe środki na szkolenia dla pracowników, 
- 15 000,00 zł, środki dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich na 
zakup paliwa i sprzętu informatycznego, 
- 16 700,00 zł, dotacja dla OSP w Ujeździe na zakup sprężarki do nabijania butli do aparatów 
ochrony dróg oddechowych – 10 700,00 zł, zakup motopompy szlamowej dla OSP w 
Niezdrowicach – 6 000,00 zł, 
- 1 200,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych, 
- 3 830,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z 
pomocy społecznej, 
- 30 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków za zasiłkach okresowych w OPS, 
- 40 000,00 zł, zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej w związku z organizacją dożynek 
wojewódzkich w gminie,  
- 20 000,00 zł, wprowadzenie nowego zadania, opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej na budowę placów zabaw w Księżym Lesie i na osiedlu Piaski w Ujeździe, 
doposażenie istniejących placów.  
 
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  14 Radnych: 



Za oddano    14 głosów 
Przeciw      0 
Wstrzymujących się     0 
Uchwała nr XXII.119.2016 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  
122 573,02 zł. 
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 113 823,02 zł, a dochody majątkowe o 8 750,00 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 29 313 281,38 zł, dochody bieżące  
- 21 443 123,38 zł, dochody majątkowe - 7 870 158,00 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2016 roku zwiększył się o kwotę 122 573,02 zł. 
Wydatki bieżące zwiększyły się o się o kwotę 251 444,89 zł, kwota wydatków majątkowych 
zmniejszyła się o 128 871,87 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 29 313 281,38 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 19 699 090,25 zł, wydatki majątkowe - 9 614 191,13 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 1 744 033,13 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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXII.120.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym. 
Omówił projekty uchwał zgłoszone na sesję, wydane zarządzenia oraz podpisane umowy. 
W minionym okresie podpisano umowy na: uporządkowanie i utwardzenie ul. Nowej  
w Niezdrowicach, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby 
zabezpieczenia SAG w wodę pitną i do celów p/poż., wykonanie i montaż znaków drogowych 
i tablic oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Budowa 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach”. 
Burmistrz poinformował też radnych o spotkaniach, w których uczestniczył: 



- w cotygodniowych spotkaniach związanych z organizacją Dożynek Wojewódzkich w naszej 
gminie, 
-  spotkaniach Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego dotyczących realizacji zadań z 
dofinansowaniem unijnym, 
- w seminarium „Nawierzchnie betonowe- uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach 
samorządowych” w Kielcach, 
- w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Jedź z nami” (18 lipca),  
- w posiedzeniu ZM „Czysty Region”, 
- w spotkaniu KSSE w Gliwicach, 
- w wyjazdach do gmin partnerskich w Nusplingen i Lebenstein wraz z delegacjami z gminy.  
Radny Józef Duk zgłosił, że firma Remondis, odbierająca odpady biodegradowalne nie robi 
tego w należyty sposób i zostawia brudną nawierzchnię dróg po odbiorze odpadów. Jest to 
bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Radna Dorota Stanek poprosiła o podanie konkretnych 
miejsc w gminie, gdzie te ślady należy usunąć, aby w imieniu ZM „Czysty Region” zwrócić 
się do Remondisu o usunięcie tych zanieczyszczeń.  
Radny Waldemar Fogel zapytał w jakiej odległości od brzegu jezdni powinny być ustawione 
znaki drogowe, bo, jego zdaniem, na naszej „betonówce” są za blisko drogi. Poza tym 
„betonówka” jest miejscami popękana.  
Radna Agata Trusz zapytała o plany dotyczące obwodnicy Ujazdu, ponieważ 
prawdopodobnie dokumentacja projektowa już jest nieaktualna. Burmistrz odpowiedział, że 
budowa obwodnicy jest planowana do roku 2023 w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. 
Agata Trusz zapytała również o funkcjonowanie szkółki piłkarskiej dla najmłodszych  
i ewentualne dofinansowanie ich działalności. 
Burmistrz odparł, że szkółka funkcjonuje dobrze, na razie sobie radzi, do końca roku nie 
przewiduje się dofinansowania z budżetu Gminy. 
Radna Dorota Stanek dodała, że podejście klubu do treningów maluchów jest profesjonalne- 
dzieciom wykonano szereg badań lekarskich i zaopatrzono w jednakowe stroje sportowe. 
 
Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 
roku. 
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Ustawa o finansach 
publicznych (art. 266) nakłada na Gminę obowiązek przedstawienia Radzie sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy za I półrocze do końca sierpnia każdego roku. Niniejsze 
sprawozdanie zostało przekazane do Biura Rady dnia 4 sierpnia b.r., a następnie każdy radny 
otrzymał kopię tego sprawozdania. 
Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wzrósł o 13,6 % w stosunku do uchwały 
budżetowej i wyniósł 29 947 508,36 zł. 
Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 41,4 % planu (w tym podstawowych 
dochodów podatkowych – 50,9 %) i wyniosło 12 097 086,39 zł, w tym: wykonanie dochodów 
bieżących 55,6 %, a majątkowych – 2,9 % planu. 
Na dzień 30 czerwca b.r.  wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 312 905, 96 zł, z czego na 
rok bieżący przypada kwota 81 377,61 zł; reszta to zaległości z lat ubiegłych. W porównaniu 
ze stanem z dnia 31.12.2015 zaległości zmniejszyły się o kwotę 17.934,35 zł. 



Wykonanie wydatków budżetu wyniosło 9 728 350,09 zł, co stanowi 33,3 % planu, z czego 
wydatki bieżące w kwocie 9 410 087,69 zł – czyli 48,4 % planu, a wydatki majątkowe –  
318 262,40 zł – co stanowi 3,3 % planu. 
W uchwale budżetowej Nr XV.80.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2015r. 
w budżecie gminy ustalono przychody (wolne środki) w kwocie 756 800,00 zł. 
Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki w WFOŚ i GW i wykup obligacji zaplanowano 
rozchody w kwocie 756 800,00 zł. 
W okresie sprawozdawczym wykupiono pierwszą emisję obligacji komunalnych  
(400 000,00 zł, do wykupu pozostało – 1 600 000,00 zł), na spłatę zaciągniętych                     
w WFOŚ i GW wydatkowano 178 400,00 zł; w tym 
- 22 400,00 zł - budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe (kwota pożyczki – 222 020,29 zł, pozostało 
do spłaty – 153 920,29 zł) 
- 80 000,00 zł - przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy 
Ujazd (kwota pożyczki – 496 081,56 zł, pozostało do spłaty – 396 081,56 zł) 
- 76 000,00 zł - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej   
i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd – Piaski oraz budowa 
wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice (kwota pożyczki - 982 432,79 zł, 
pozostało do spłaty – 818 432,79 zł ) 
 
Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami 
bieżącymi w okresie sprawozdawczym to kwota 2 456 018,60 zł.  
Na dzień 30.06.2016r. wypracowano nadwyżkę budżetową (różnica między dochodami 
budżetowymi a wydatkami budżetowymi) w wysokości 2 368 736,30 zł.  
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w I półroczu b.r. przedstawiła 
Skarbnik Gminy Helena Strycharz na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki 
w dniu 25 sierpnia b.r.  
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił także Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu nr 275/2016 opiniującą pozytywnie przedstawione sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku. 

 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 
Przewodniczący przedstawili pisemne wnioski Komisji Stałych RM w Ujeździe: 

1. wniosek z Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego radnego  
z Zimnej Wódki - Waldemara Fogel o ustawienie znaków drogowych B-31 i D-5 
informujących o pierwszeństwie przejazdu na zwężonym odcinku drogi przy 
przejeździe pod wiaduktem na Buczkach w Zimnej Wódce; 

2. wniosek Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdaleny Bartodziej o zmianę 
organizacji ruchu przy cmentarzu na ul. Traugutta w Ujeździe, przez zmianę linii na 
jezdni z ciągłej na przerywaną, aby umożliwić wjazd na cmentarz zgodny z 
przepisami ruchu drogowego; 

 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na ostatnich Sesjach: 



1) odpowiedź Wicestarosty Powiatu Strzeleckiego w sprawie remontu nawierzchni drogi na 
mostku w Jaryszowie, 
2) odpowiedź Zarządu Powiatu Strzeleckiego dotycząca wniosków w sprawie wycinki drzew 
przy drogach powiatowych oraz sprawozdania z objazdu dróg powiatowych, 
3) odpowiedzi Burmistrza Ujazdu w sprawie: 
- możliwości dofinansowania działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego, 
- remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Szkolnej w Ujeździe, 
- budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej, 
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olszowa, 
- interwencji w sprawie uprzątnięcia działek na osiedlu Piaski w Ujeździe, 
- problemu z odbiorem odpadów biodegradowalnych. 
 
Radni zgłosili następujące wnioski: 
1) wnioski radnej Teresy Sobota z Olszowej:  
- w sprawie naprawy nawierzchni ul. Wiejskiej w Olszowej- utworzyła się zapadlina na trasie 
budowy fragmentu sieci wodociągowej w poboczu jezdni, 
-  w sprawie uzupełnienia pokryw wpustów ulicznych (ukradzionych jakiś czas temu) przy 
drodze od ul. Europejskiej do budowanego zakładu IFA;  
 
2) wnioski radnego Józefa Duka z Jaryszowa: 
- w sprawie wykoszenia zarośniętych poboczy ul. Leśnej w Jaryszowie, 
- w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej jezdni ul. 22 Lipca, uszkodzonej przez ruch 
ciężarowy (m.in. transport Remondis-u);  
 
3) wniosek radnej Agaty Trusz w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Szkolnej 
w Ujeździe, za skrzyżowaniem z ul. Damrota; 
 Radna Teresa Sobota zapytała Dyrektor GZO o przyszłość gimnazjum w naszej gminie  
w kontekście szykowanej reformy oświaty. Pani Małgorzata Kulesa wyjaśniła, że rozpoczyna 
się 3-letni okres wygaszania funkcjonowania gimnazjów. W połowie września ma się ukazać 
nowa ustawa o systemie oświaty.  
Radna Magdalena Bartodziej zapytała o szczegółowy harmonogram organizacyjny Dożynek 
w najbliższą niedzielę. Burmistrz odpowiedział, że w piątek ma ostatnie spotkanie z sołtysami 
i wtedy zostaną podjęte ostateczne ustalenia. Wiadomo już, ze wyżywienie będzie 
zapewnione dla wszystkich uczestników korowodów, a wielkości korowodów zależą tylko od 
mieszkańców wiosek, nie ma żadnego ograniczenia. Obchody rozpoczną się mszą  
o godz. 10-tej.  
Na zakończenie radni powrócili do tematu odbioru śmieci. Radny Waldemar Fogel wyraził 
zdanie, że w gminie, gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna nie powinno się wywozić 
trawy, bo każdy powinien mieć swój kompostownik. 
Radna Dorota Stanek poinformowała, że odpady papierowe w dalszym ciągu trzeba wrzucać 
do worków żółtych, bo tych niebieskich firma Remondis nie dostarczyła. Popiół natomiast 
wrzuca się do odpadów komunalnych (czarnych pojemników). 
 
 



Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych o rezygnacji z funkcji radnego 
Dawida Buchty- radnego z Niezdrowic. Rezygnację przesłano do Komisarza Wyborczego  
w Opolu, w którego kompetencji jest postanowienie o wygaszeniu mandatu i ogłoszenie 
wyborów uzupełniających w Niezdrowicach. 
Następnie przewodniczący odczytał pozostałe pisma złożone do Rady Miejskiej: 
- ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” o zwolnienie z podatku od nieruchomości 
gruntów przeznaczonych pod PSZOK, 
- informację o organizacji zawodów wędkarskich o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu 
Strzeleckiego, 
- informację o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym z przedstawicielami Stowarzyszenia 
Kraina Św. Anny w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania realizowanych projektów 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXII sesję Rady Miejskiej. 
         
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
         Przewodniczący obrad: 
         Tomasz Cichoń 
 

 
 
 


