
Protokół Nr XXIII/2016 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 września 2016 roku w Sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1750.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Sekretarz Gminy Roman 
Więcek, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, kierownik 
referatu Urzędu Miejskiego Katarzyna Tomczyk, sołtys Starego Ujazdu Sebastian Golec, 
redaktor tygodnika „Strzelec Opolski” Justyna Kubik oraz mieszkanka Ujazdu Lilla Kawęcka. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział początkowo 13, a  następnie 14 osób,  
co stanowiło wymagane ustawowo prawomocne quorum. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń na początku złożył w imieniu całej Rady 
kondolencje dla radnej Teresy Soboty z powodu śmierci ojca.   
Następnie przedstawił porządek obrad sesji, do którego został dodany dodatkowy punkt 
dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, która została przesłana Radzie 
Miejskiej przez Wojewodę Opolskiego, a Komisja Rewizyjna opracowała swoje stanowisko 
w tej sprawie. Wprowadzona zmiana została jednogłośnie zaakceptowana przez zebranych 
radnych, 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 między sesjami. 
  4. Informacja o pracy Burmistrza. 
  5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023, 
b) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”, 
c) realizacji przedsięwzięcia wspólnego polegającego na partycypacji w kosztach 

zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach" 
zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 9 obręb Balcarzowice, prowadzącej 
do kompleksu leśnego Balcarzowice, 

d) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok, 
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,  
f) rozpatrzenia skargi. 

6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
7. Interpelacje i wolne wnioski. 

   8. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej. 
   9. Sprawy różne. 
 10. 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 30 sierpnia do dnia 29 września b.r. 



Uwag nie zgłoszono. 
 
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: opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznych i placów zabaw w ramach zadania: „Poprawa 
ofert rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd”(w Niezdrowicach, Ujeździe, Starym Ujeździe, 
Olszowej, Zimnej Wódce), remont nawierzchni drogi wewn. w Ujeździe obok boiska 
sportowego (działka 424), opracowanie indywidualne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Ujazd, oraz budowę punktów świetlnych w miejscowościach Buczki i Balcarzowice. 
Burmistrz poinformował też radnych o spotkaniach, w których uczestniczył: 
-  spotkaniach Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, 
- w spotkaniu członków Stowarzyszenia „Jedź z nami”,  
- w posiedzeniu ZM „Czysty Region”, 
- w spotkaniu KSSE w Gliwicach, 
- w spotkaniu w RZGW w Gliwicach. 
Burmistrz Ujazdu wystosował pismo do Zarządu Powiatu Strzeleckiego z propozycją 
wspólnych zadań do realizacji na drogach powiatowych w przyszłym roku. Są to: budowa 
chodników w Sieroniowicach, Starym Ujeździe, Nogowczycach i Ujeździe- od osiedla Piaski 
do Sławęcic. 
Odebrana została droga łącząca Niezdrowice z Rudzińcem Gliwickim, której przebudowę 
finansowały cztery samorządy: Powiat Gliwicki i Strzelecki oraz Gmina Ujazd i Rudziniec. 
Odebrano także drogi w Kluczu i Księżym Lesie. 
Dużo czasu poświęcono na opracowanie koncepcji reorganizacji gminnej oświaty w związku 
z wygaszaniem funkcjonowania gimnazjum. Klasy VII i VIII będą się uczyć w Ujeździe, 
pozostałe placówki (Jaryszów, Sieroniowice, Olszowa, Zimna Wódka) będą funkcjonować 
tak jak dotychczas. Natomiast obecnie przygotowuje się zmianę sieci szkolno-przedszkolnej, 
co było już w planie kilka miesięcy temu, jednak kurator wydał negatywną opinię z powodu 
braku skutecznego zawiadomienia zainteresowanych. 
Ruszyły nowe nabory wniosków o dofinansowanie różnych zadań. Powstała możliwość 
przebudowy i uporządkowania parku miejskiego w Ujeździe, z budową parkowej 
infrastruktury i nowymi nasadzeniami w ramach ochrony bioróżnorodności i ekosystemu. 
Aby zgłosić się do naboru musimy przygotować odpowiednią dokumentację. Burmistrz 
wnioskuje o ujęcie z uchwale o zmianach w budżecie Gminy dodatkowej kwoty 40 tys. zł 
właśnie na opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno – użytkowego pn.: Ochrona 
bioróżnorodności biologicznej w parku miejskim w Ujeździe. 
W tym tygodniu udało się pozyskać do naszej strefy gospodarczej trzech kolejnych dużych 
inwestorów. Nasza strefa ekonomiczna rozwija się i co oczywiste, wpływa to korzystnie na 
rozwój naszej Gminy. 
Musimy się mocno przyjrzeć transportowi publicznemu, ważny jest tez dowóz pracowników 
do zakładów pracy, których mamy coraz więcej w SAG. 
Radna Magdalena Bartodziej zapytała o temat związany z reorganizacją oświaty, czy dzieci, 
które rozpoczną naukę w Sieroniowicach w klasach I-III będą musiały najpierw przejść etap 



edukacji w Jaryszowie, a potem przejść do Ujazdu, czy mogłyby ewentualnie przejść od razu 
do Ujazdu. Burmistrz odpowiedział, że o tym zdecydują rodzice, ale na razie nie ma 
szczegółowych i ostatecznych ustaleń. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023 
Projekt uchwały był dokładnie przedstawiony i omówiony przez autora opracowania 
Programu Rewitalizacji na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 22 września b.r. 
Radni zdecydowali, że nie będzie konieczne powtórne omawianie projektu na sesji. 
Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi Gminie ubieganie się o 
dofinansowanie na część prac ze środków zewnętrznych, głównie z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Opolskiego. 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
Uwag nie zgłoszono. 
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 XXIII.121.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”  
Burmistrz Ujazdu przedstawiając Radzie do podjęcia projekt uchwały zapytał, czy w związku 
z omówieniem go na ostatnim posiedzeniu Komisji Stałych są jeszcze jakieś uwagi dotyczące 
przyjmowanego Planu Gospodarki Emisyjnej. Uchwała ta była podejmowana na poprzedniej 
sesji, ale w związku z wnioskiem Powiatu Strzeleckiego o zaktualizowanie w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego zgłoszonego przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich, wprowadza się do niej odpowiednie 
zmiany. 
Uwag ani pytań nie zgłoszono. 
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 XXIII.122.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- realizacji przedsięwzięcia wspólnego polegającego na partycypacji w kosztach zadania 
pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach" zlokalizowanej 
na działce o nr ewidencyjnym 9 obręb Balcarzowice, prowadzącej do kompleksu leśnego 
Balcarzowice. 



Projekt omówił Burmistrz Ujazdu. W 2016 r. Gmina Ujazd opracuje  dokumentację na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
Balcarzowicach na dz. nr 9.” Obecnie droga wewnętrzna o długości ok. 400,00 mb posiada 
nawierzchnię gruntową wzmocnioną tłuczniem i frezowinami. Pomimo systematycznego 
profilowania szybko tworzą się wyboje, nierówności i zastoiska wody znacznie utrudniające 
ruch pojazdów samochodowych.  
W grudniu 2016 r. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do budowy drogi ze środków 
budżetu województwa opolskiego pochodzących z należności i opłat naliczanych z tytułu 
wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Po pozytywnej ocenie wniosku przez 
Marszałka Województwa Opolskiego i przyznaniu środków na dofinansowanie roboty 
budowlane planowane są do wykonania w 2017 r.  
Przedmiotowa droga stanowi dojazd do działek rolniczych, a cała jej lewa strona graniczy z 
działką leśną i z dojazdem do kompleksu leśnego Balcarzowice. Wystąpiliśmy do zarządcy 
lasu – Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec o partycypację w kosztach zadania w 
wysokości 50.000,00 zł. Zgodnie zarządzeniem nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 19 maja 2016 r., aby Nadleśnictwo mogło dofinansować budowę drogi, 
koniecznym jest podjęcie stosownej uchwały. Przebudowa drogi znacznie poprawi warunki 
dojazdu rolników do pól oraz transportu drewna z kompleksu leśnego. 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
Uwag nie zgłoszono. 
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 XXIII.123.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok 
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych projekt został omówiony szczegółowo przez 
Skarbnik Gminy Helenę Strycharz. Burmistrz Ujazdu na Sesji wprowadził jedną zmianę do 
omawianego wcześniej projektu – zwiększenie wydatków o dodatkową kwotę 40 000,00 zł na 
opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i studium wykonalności pn.: Ochrona 
bioróżnorodności biologicznej w parku miejskim w Ujeździe. 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
Uwag nie zgłoszono. 
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 XXIII.124.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 



-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Burmistrz omawiając projekt uchwały przypomniał radnym, że zmiany w budżecie Gminy 
pociągają za sobą zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmienia się wielkość dochodów 
i wydatków bieżących i majątkowych. Natomiast kwoty planowanych przychodów, 
rozchodów i długu nie zmieniły się.  
Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 1 598 033,13 zł. 
Wykaz przedsięwzięć do WPF się nie zmienił. 
 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
Uwag nie zgłoszono. 
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 XXIII.125.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- rozpatrzenia skargi 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Doroty Stanek  
o przedstawienie opinii Komisji na temat rozpatrywanej skargi. Dorota Stanek odczytała 
następującą opinię: 
W dniu 15 września 2016 roku Wojewoda Opolski przekazał w załączeniu, jak stwierdził 
„kolejne wystąpienie” Pani Lilii Kawęckiej z dnia 02 września 2016 roku noszące znamiona 
skargi na Burmistrza Ujazdu w sprawie niedrożności kanalizacji sanitarnej w Ujeździe.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe Tomasz Cichoń przekazał skargę Komisji 
Rewizyjnej do rozpatrzenia i wydania w sprawie opinii.  
Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedmiotem skargi na posiedzeniu w dniu 22 września 
2016 roku. Na podstawie analizy treści pisma Komisji Rewizyjnej stwierdził, że nie zawiera 
ona nowych okoliczności w stosunku do poprzednio wniesionej skargi z dnia 27 stycznia 
2016 roku przekazanej także przez Wojewodę Opolskiego pismem nr IN.III.1411.1.2016.JS w 
dniu 09 lutego 2016 roku. Skarga dotyczyła niedrożności kanalizacji sanitarnej w Ujeździe i 
realizacji inwestycji niezgodnie z pozwoleniem na budowę.  
Rozpatrując uprzednią skargę, w dniu 22 lutego 2016 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się 
z dokumentacją projektową zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przy ul. Strzeleckiej, Starostrzeleckiej, Słonecznej, 
Kwiatowej i Kościelnej w Ujeździe na działkach: 839, 884/1, 884/17, 884/19, 840/3, 884/28, 
884/29, 884/15, 884/16, 884/4, 823, 884/12, 884/18, 884/11, 884/9, 884/10, 884/27, 884/20, 
884/21, 884/22, 824/1, 840/5, 539, 538” i stwierdziła, że kanalizacja sanitarna, która jest 
przedmiotem skargi nie była objęta zakresem w/w projektu, na który zostało wydane 
pozwolenie na budowę nr 34/05 z dnia 15 lutego 2005 roku. W tej decyzji do działki nr 
884/11 stanowiącej współwłasność skarżącej była doprowadzana wyłącznie sieć 
wodociągowa wraz z przyłączami. Fragment tej sieci został uzbrojony w hydrant naziemny 
HN80-nr 3, zaś istniejący stary hydrant został zlikwidowana zgodnie z projektem. Sieć 



kanalizacji sanitarnej przebiegająca przez działkę 884/11 została wybudowana 
najprawdopodobniej w okresie budowy budynku, w którym zamieszkuje skarżąca, w latach 
60-tych ubiegłego wieku. Istotnym w sprawie pozostaje, co wynika także z ustaleń 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim (decyzja nr 58/16 z 
dnia 09 września 2016 roku), iż odcinek sieci kanalizacji S1-S3 oraz S2-S3 zlokalizowany 
przy ul. Kwiatowej w Ujeździe jest drożny bez uszkodzeń i zanieczyszczeń, czyli stan 
techniczny pozwala na dalszą eksploatację sieci kanalizacji ściekowej.  
 Mając powyższy stan faktyczny na uwadze, kolejne wystąpienie Skarżącej, które jak 
zauważa Wojewoda Opolski posiada znamiona skargi na Burmistrza Ujazdu, w istocie 
sprowadza się do ponowienia zarzutu, iż w przedstawionym w skardze z dnia 02 września 
2016 roku zakresie sprawy nic nie zrobiono, czy też nic nie zrobił organ wykonawczy – 
Burmistrz Ujazdu. 
Przedstawiony stan sprawy nie potwierdza zarzutów Skarżącej wobec Burmistrza Ujazdu, 
przeciwnie, ustalenia prowadzą do wniosku, iż skarga jest bezzasadna. 
Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym wniosła większością głosów (4 głosy za przy 
jednym wstrzymującym się) o uznanie skargi za bezzasadną i złożyła wniosek do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe o wprowadzenie do porządku obrad uchwały 
w/w sprawie.  
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i zwrócił się 
do radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag. 
Radna Teresa Sobota zabierając głos zwróciła się bezpośrednio do Pani Lilli Kawęckiej, aby 
przemyślała, czy warto poświęcać życie na ciągłe spory, może dobrze by było wreszcie 
zakończyć ten konflikt. 
Głos zabrała skarżąca i zwróciła się do radnej Teresy Soboty: „Nie chciałaby Pani być na 
moim miejscu i żyć w takim smrodzie”.  
Dziwi ją fakt, że podczas kontroli stwierdzono zatkany odstojnik, a w decyzji Inspektora 
Nadzoru Budowlanego napisano, że wszystko jest w porządku. Drugi temat poruszony przez 
panią Kawęcką dotyczył pisma Burmistrza Ujazdu, gdzie stwierdzono, że wykonawca 
budowy kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest do odtworzenia dróg i uporządkowania 
terenu. Pani Kawęcka spytała, które drogi miały być odtworzone. Ulica Słoneczna  
i Kwiatowa – odpowiedzieli Burmistrz i Przewodniczący RM. 
Pani Kawęcka od 2009 stara się o remont studzienki, bo chce mieć drożny kanał i nie 
zalewaną piwnicę. Wracając do ostatniego rozpatrywania skargi zapytała Przewodniczącej 
Komisji Rewizyjnej, czy zwróciła się do Agencji Nieruchomości Rolnych i Marszałka 
Województwa o informację, jakie było dofinansowanie unijne spornej inwestycji budowy 
kanalizacji sanitarnej. Radna Dorota Stanek powiedziała, że Komisja otrzymała informację  
o źródłach finansowania od Pani Skarbnik i ta inwestycja nie miała dofinansowania  
z funduszy unijnych, co potwierdził Burmistrz, jednak skarżąca jest innego zdania. 
Burmistrz dodał, że inwestycja została wykonana zgodnie z decyzją. 
Pani Kawęcka zadała jeszcze pytanie Dyrektorowi ZGKiM w Ujeździe Piotrowi Przygodzie – 
dlaczego stary hydrant nie został usunięty, a woda z hydrantu spływa pod budynek 
zawilgacając ściany? 



Piotr Przygoda stwierdził, że na działce p. Kawęckiej usunięto stary hydrant, a zainstalowano 
nowy zgodnie z decyzją o budowie. Może wskazać miejsce, gdzie był stary hydrant. Dodał 
także, że wzdłuż ul. Kwiatowej wymieniany był wodociąg i dlatego ta droga jest odtworzona.  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Stanek uważa, że ta skarga nie wniosła nic 
nowego, to było bardziej zażalenie niż skarga. 
Otrzymaliśmy już decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie 
utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kwiatowej, choć jeszcze nie jest prawomocna. 
Pani Kawęcka zgłosiła zastrzeżenia co do prowadzonego postępowania przez Inspektora. 
Przewodniczący Rady zakończył dyskusję i poddał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi pod głosowanie radnych. 
 
W głosowaniu wzięło udział  14 Radnych,  (w czasie dyskusji przybył jeden radny) 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    1 głos 
Uchwała nr XXIII.126.2016 została podjęta większością głosów. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 
Nie zostały zgłoszone wnioski z Komisji. 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na 
ostatnich Sesjach w sprawie: 
- remontu drogi wewnętrznej dojazdowej w Olszowej, 
- uzupełnienia wpustów ulicznych na terenie SAG Olszowa i Zimna Wódka, 
- wykoszenia pobocza drogi ul. Leśnej w Jaryszowie, 
- remontu drogi 22 lipca w Jaryszowie, 
- zamontowania progu zwalniającego na ul. Szkolnej w Ujeździe, 
- oznakowania przejazdu pod autostradą na osiedlu Buczki, 
- zorganizowania cyklicznych zajęć w świetlicach wiejskich przez MGODK w Ujeździe. 
 
Zgłoszono następujące wnioski: 
1) wniosek radnej Agaty Trusz i radnej Doroty Stanek:  
-  w sprawie interwencji w firmie odbierającej odpady z gminy (Remondis) o pozostawianie 
mieszkańcom odpowiedniej ilości worków na odpady segregowane (zwłaszcza na tzw. 
„suche”- czyli worki żółte), ponieważ mieszkańcy skarżą się, że firma zostawia tylko jeden 
worek mimo odebrania większej ich ilości; 
2) wniosek radnych z Sieroniowic i Starego Ujazdu: 
- o zamontowanie wiaty przystankowej (lub jakiegoś zadaszenia) na II przystanku PKS w 
Starym Ujeździe oraz w Sieroniowicach naprzeciw budynku sklepu przy skrzyżowaniu z 
drogą do Balcarzowic, gdzie wsiadają dzieci szkolne. 
 
Złożony został również pisemny wniosek mieszkańców Ujazdu o interwencję u właścicielki 
działki przy ul. Kwiatowej 1 w sprawie jej uporządkowania i uprzątnięcia. 



  
Zgłoszono także wnioski radnych do projektu przyszłorocznego budżetu Gminy Ujazd: 
1.  Wnioski dotyczące Jaryszowa zgłoszone przez radnego Józefa Duka: 
 - budowa chodnika na ul. 1 Maja w Jaryszowie (jako wspólna inwestycja z Powiatem 
 Strzeleckim), 
 - rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu, 
 - przebudowa odcinka drogi do przedszkola (dojścia), 
 - dokończenie drogi asfaltowej na Kolonii Jaryszowskiej 
 - modernizacja boiska i przebudowa szatni przy boisku sportowym 
 - zakup kosiarki samojezdnej;  
2.   wnioski dotyczące Starego Ujazdu zgłoszone przez radnego Romana Galę:  
 - wymiana bram garażowych w OSP Stary Ujazd; 
3.  wnioski dotyczące Zimnej Wódki zgłoszone przez radnego Waldemara Fogla: 
 - dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Strzeleckiej, 
 - budowa parkingu przy szkole, 
 - remont drogi polnej od „betonówki” do „Babiej Góry”; 
4.   wnioski dotyczące Sieroniowic zgłoszone przez radnych Magdalenę Bartodziej i Kamila     
Głowania: 
 - wykup działek pod budowę chodnika na ul. Kościelnej, 

  - zakup sprzętu na boisko sportowe, 
 - budowa chodnika na ul. Ujazdowskiej; 

5.   wnioski dotyczące Olszowej zgłoszone przez radną Teresę Sobota: 
- remont elewacji budynku Domu Nauczyciela przy ul. Szkolnej, 

 - remont ogrodzenia wokół szkoły, 
- ogrodzenie placu zabaw od strony parkingu, 
- zakup zestawu rekreacyjnego zewnętrznego (ławki i stoły); 

6.   wnioski dotyczące Balcarzowic zgłoszone przez radną Barbarę Matuszek: 
  – remont ul. Lipowej,  
  -  budowa odcinka chodnika od przedszkola do posesji p. Leszczuk, 

 -  modernizacja placu zabaw- doposażenie w nowy sprzęt dla dzieci i siłownię dla  
dorosłych;  

7.  wnioski dotyczące Ujazdu zgłoszone przez radnych: 
 Agatę Trusz i Dorotę Stanek: 
- dofinansowanie działalności LUKS „Szkółka Piłkarska Ujazd” w kwocie 30 tys. zł; 
Tomasza Cichonia: 
- modernizacja placu zabaw przy ul. Gliwickiej: wymiana piłkołapów, bramek oraz 
ogrodzenia, montaż furtek i bramy i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia dla 
dzieci (np typu „Zestaw zabawowy Dwie Wieże”) i siłownię dla dorosłych.  
   

 
Radna Magdalena Bartodziej wyraziła serdeczne podziękowanie za bardzo dobrą organizację 
Dożynek Wojewódzkich zarówno Burmistrzowi Ujazdu, pracownikom Urzędu i MGODK, 
jak i sołtysom. Nie tylko mieszkańcy Gminy, ale także goście byli pod dużym wrażeniem tej 
imprezy. 



 
Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych o otrzymaniu wystąpienia 
pokontrolnego z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu i zapoznał Radę z wnioskami 
pokontrolnymi.  
Poinformował także Radę o umorzeniu postępowania administracyjnego Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej  
w Ujeździe przy ul. Kwiatowej. Można się zapoznać z Decyzją 58/16 i jej uzasadnieniem  
w biurze Rady. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. 
Komisarz Wyborczy w Opolu przysłał Zarządzenie nr 138/16 Wojewody opolskiego z dnia 
21 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w 
Ujeździe. Datę wyborów ustalono na dzień 11 grudnia 2016 r. 
Radna Dorota Stanek przypomniała radnym, ze wszedł w życie od 1 sierpnia b.r. nowy 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty 
Region”. Zgodnie z jego zapisami popiołu już nie można wrzucać do brązowych kubłów, bo 
te są przeznaczone tylko na odpady zielone i pozostałe biodegradowalne. Popiół należy 
wrzucać do czarnych kubłów. W razie potrzeby dodatkowego kubła dla gospodarstwa 
domowego trzeba napisać wniosek do „Czystego Regionu”. Odpady z papieru w dalszym 
ciągu wrzucamy do worków żółtych. 
Sołtys Starego Ujazdu Sebastian Golec zwrócił się do Burmistrza Ujazdu i Dyrektora ZGKiM 
o środki na zakup agrowłókniny i krzewów na obsadzenie skarpy przy schodkach na końcu ul. 
Leśnej w Starym Ujeździe. Sołtys wraz z mieszkańcami swojej wioski zasadzili już tam 
rośliny pnące i chcą dodatkowo obsadzić skarpę krzewami ozdobnymi. Jest to działka 
gminna, na której koszenie ZGKiM otrzymuje dotację z Gminy. Sołtys Sebastian Golec 
wystąpił z wnioskiem, aby środki wyliczone na skoszenie tego terenu przeznaczyć na zakup 
agrowłókniny i kilku krzewów. 
Burmistrz Ujazdu i Dyrektor ZGKiM stwierdzili, że sołtys powinien przyjść bezpośrednio do 
nich z tym wnioskiem i uzgodnić plany dotyczące zagospodarowania działki gminnej.  
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXIII sesję Rady Miejskiej. 
         
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
         Przewodniczący obrad: 
         Tomasz Cichoń 
 
 
 
 


