
Protokół Nr XXV/2016 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 listopada 2016 roku w sali 
Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 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, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Kierownik 
OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, kierownicy referatów Urzędu 
Miejskiego: Monika Jastrzembska, Irena Tiszbierek, Katarzyna Tomczyk oraz Hubert Ibrom 
– radny powiatowy. 
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 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 sesjami. 
  4. Informacja o pracy Burmistrza. 
  5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część 
wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice, 

b) wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Ujeździe, 
c) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków, 

d) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, 

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
f) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok, 
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 
6. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania 

inwestycyjnego – „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz”. 
   7.  Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
   8.  Interpelacje i wolne wnioski.  
   9.  Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej 
 10.  Sprawy różne. 
 11.  Zakończenie Sesji. 
 
 



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 października do dnia 28 listopada 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 Programu funkcjonalno-użytkowego oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia 
dla parku miejskiego w Ujeździe oraz stawu w Starym Ujeździe – „Ochrona różnorodności 
biologicznej”, 
- opracowanie studium wykonalności inwestycyjnego projektu partnerskiego dla 
przedsięwzięcia: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy 
Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle. 
Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WO 2014-2020 na odnowę różnorodności 
biologicznej Gminy Ujazd, tj. na ochronę i odtworzenie stawu wiejskiego w Starym Ujeździe 
w celu odtworzenia naturalnego krajobrazu oraz na zagospodarowanie parku miejskiego w 
Ujeździe w ramach Projektu partnerskiego z Gmina Kędzierzyn-Koźle i Nadleśnictwem 
Kędzierzyn. 
Burmistrz poinformował także radnych o spotkaniach, w których uczestniczył: 
-  posiedzeniach Zarządu i członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, 
- w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Celowego „Jedź z nami”,  
- w spotkaniu KSSE w Gliwicach dot. dofinansowania budowy infrastruktury w SAG 
Olszowa - Zimna Wódka. 
Jednym z tematów, którymi obecnie zajmuje się Gmina, to opracowanie koncepcji poprawy 
infrastruktury sportowej w naszej gminie. Mamy w planie budowę nowoczesnych ośrodków: 
m.in. w Zimnej Wódce i Olszowej. Rozważany jest udział w partnerstwie publiczno - 
prywatnym, bez angażowania na razie środków z budżetu Gminy. 
Jednym z ważniejszych zadań jest obecnie znalezienie sposobu dofinansowania zewnętrznego 
budowy świetlicy wiejskiej w Nogowczycach.  
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna 
Wódka i Sieroniowice, 
Projekt uchwały przedstawiła Monika Jastrzembska – kierownik Referatu Gospodarki 
Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. 
Uchwała taka była podjęta na poprzedniej sesji, ale z dwóch powodów należy podjąć ją 
ponownie, w nieco zmienionej formie: zmiany granic opracowania planu wynikającej z 
wniosku inwestora zainteresowanego terenem bezpośrednio graniczącym z obszarem objętym 
planem oraz wszczęcia postępowania nadzorczego Wojewody Opolskiego z powodu 



niewłaściwego zaznaczenia granic działek na załącznikach graficznych. W niniejszym 
projekcie błędy te zostały wyeliminowane. 
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 XXV.136.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Ujeździe, 
Projekt uchwały przedstawiła także Monika Jastrzembska. 
Związek Międzygminny „ Czysty Region” wykonując zadanie  statutowe budowy Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest obecnie w fazie projektowania   
i uzyskiwania niezbędnych  decyzji  i pozwoleń  oraz określania  kosztów  budowy każdego  
z Punktów . Do budowy takiego punktu niezbędna jest mu działka własności Gminy . 
Gmina nie posiada terenów własnych w miejscu gdzie mógłby powstać taki Punkt  
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -PSZOK. Jedynym dogodnym miejscem jest 
działka nr 309, o pow. 1,2914 ha, położona bezpośrednio przy oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Ujeździe przy ul. Powstańców Śl., stanowiącą własność osoby fizycznej.  
W związku z tym, Burmistrz zaproponował zamianę działki nr 309, o pow. 1,2914 ha 
stanowiącą własność osoby fizyczny na działkę nr 365/6, o pow. 0,9700 ha, położoną w 
Ujeździe, przy ul. Powstańców Śl. wśród zabudowy wielorodzinnej, stanowiącej własność 
Gminy Ujazd, na której nie może powstać PSZOK ze względu na zabudowę.  
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ujazd dz. nr 309 
znajduje się  na terenie oznaczonym symbolem PP-tereny działalności produkcyjnej – 
podstawowe przeznaczenie terenu pod zakłady przemysłowe, urządzenia  produkcji  
budowlanej, tereny usług  komercyjnych UC, urządzenia transportu samochodowego- KS, 
tereny trwałych użytków zielonych –ZZ, tereny urządzeń elektroenergetycznych –TE3. 
Działka nr 365/6 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem  PP- tereny działalności 
produkcyjnej, tereny usług komercyjnych – Uck, tereny trwałych użytków zielonych –ZZ. 
 
Zamiana nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym co wynika z art. 37 ust. 2 punkt 
4 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W przypadku nierównej wartości zamienianych 
nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych 
nieruchomości, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1, zdanie drugie, ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany określają 
rzeczoznawcy majątkowi w operacie szacunkowym.  Zgoda na zamianę, której stroną 
zamiany jest gmina, wymaga uchwały rady gminy zgodnie z art. 18 ust. 2 punkt 9 litera a 
ustawy o samorządzie gminnym.  Zamiana nieruchomości spowoduje uregulowanie prawa 
własności do gruntu, przeznaczonego pod budowę PSZOK . 
Rada Miejska poprzez tę uchwałę wyraża zgodę na przeprowadzenie zamiany w/w działek. 



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 XXV.137.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania 
z tych przystanków. 
Projekt przedstawiła Katarzyna Tomczyk, kierownik Referatu Inwestycji, Spraw 
Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych. 
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego 
transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, 
a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
W omawianej uchwale zmianie ulega jedynie wykaz przystanków komunikacyjnych ujęty w 
załączniku Nr 1. Do wykazu zostaną dodane dwa przystanki: w Kluczu i Księżym Lesie,  
z których dotychczas korzystały autobusy szkolne. 
Podjęcie niniejszej uchwały ułatwi organizację publicznego transportu drogowego. 
 
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 XXV.138.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, 
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie nakłada na gminy obowiązek corocznego uchwalenia takiego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przed jego uchwaleniem należy 
przeprowadzić konsultacje społeczne. W naszej gminie konsultacje trwały od 3 do 12 
listopada b.r. W tym czasie nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi do Programu. Zadaniami 
priorytetowymi Programu są m.in.: pomoc społeczna, działalność opiekuńczo-medyczna  



i rehabilitacyjna, propagowanie kultury mniejszości narodowych, edukacja i wychowanie, 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, czy ratownictwo i ochrona ludności, w tym 
ochrona przeciwpożarowa. W projekcie budżetu Gminy na 2017 rok przewidziana jest łączna 
kwota dotacji dla organizacji pozarządowych w wysokości 428 tys. zł. 
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 XXV.139.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy. Projekt nie wprowadza prawie żadnych zmian do 
obowiązujących stawek w tym roku. Zmienia się jedynie stawka opodatkowania ciągników 
siodłowych (o konkretnej liczbie osi, zawieszeniu i masie całkowitej), aby dostosować te 
wartości do obowiązujących przepisów. Jest to zapis czysto formalny, bo w naszej gminie nie 
ma takich pojazdów. 
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  14 Radnych  
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXV.140.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok 
Projekt został przedstawiony i szczegółowo omówiony przez Skarbnik Gminy Helenę 
Strycharz. 
Na zwiększenie planu dochodów w kwocie 6 756,51 zł wpłynęły: 
- korekta dotacji z zadań zleconych na dofinansowanie zadań własnych dotyczących dozoru 
nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,   
- odszkodowanie za uszkodzone mienie w PSP Olszowa O/Zimna Wódka,  
- dodatkowa kwota dotacji na świadczenia rodzinne. 
 
Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 6 189 539,99 zł nastąpiło z powodu: 
- przeniesienia realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2017, 
- korekty dotacji z zadań zleconych na dofinansowanie zadań własnych dotyczących dozoru 
nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,   
- zmniejszenia dotacji zadań zleconych na  zakup pomocy dydaktycznych, książek, 



- zmniejszenia dotacji zadań zleconych na dofinansowanie świadczeń wychowawczych,  
- zmniejszenia dotacji zadań zleconych na ubezpieczenia zdrowotne. 
 
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 6 331 241,99 zł nastąpiło na skutek:  
- przeniesienia zadania - budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 30/1 
obręb Zimna Wódka i dz. Nr 30/2 obręb Olszowa wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną 
w SAG Zimna Wódka do realizacji w 2017 roku, 
- korekty planu wydatków związanej ze zmianą kwot dotacji na zadaniu dotyczącym dozoru 
nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,   
- zmniejszenia planu wydatków dotyczących rozliczenia podatku VAT, 
- korekty planu wydatków na wniosek dyrektorów jednostek i dyrektora GZO, 
- zmniejszenia planu wydatków na zakupie książek i materiałów edukacyjnych, 
- przeniesienia i korekty wydatków na wniosek kierownika OPS, 
- zmniejszenia planu wydatków na zadaniach - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe 
oraz odprowadzanie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice 
(realizacja zadań przeniesiona na 2017 rok i lata następne). 
 
Na zwiększenie planu wydatków w kwocie 148 458,51 zł miały wpływ: 
- potrzeba zakupu nowego oprogramowania do realizacji obowiązkowej centralizacją podatku 
VAT w gminie i wprowadzonym obowiązkiem przekazywania JPK, 
- zwiększenie planu wydatków dla PSP Jaryszów na zakup mebli, remonty i wynagrodzenia, 
dla PSP Sieroniowice na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, dodatkowe środki na 
energię, dla PSP Olszowa na wymianę szyb, 
- przeznaczenie dodatkowych środków na zadanie - głęboka kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Sieroniowicach, wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne - opracowanie 
dokumentów do wniosku aplikacyjnego, 
- dodatkowe środki na szkolenia nauczycieli, umowy zlecenia w PSP Jaryszów i PSP Zimna 
Wódka, dodatkowe środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce przy 
ZGS, 
- dodatkowe środki na wniosek kierownika OPS na rodziny zastępcze, na przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatkowe środki na szkolenia, 
energię, zakładowy fundusz socjalny i składki na ubezpieczenia społeczne, 
- dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników świetlicy przy ZGS 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  14 Radnych  
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXV.141.2016 została podjęta jednogłośnie. 



 
-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Po zmianach budżetu Gminy (zarządzeniem 
Burmistrza i uchwałą RM) zmieniają się wartości wykazane w załącznikach Wieloletniej 
Prognozy Finansowej.  
Dochody - Budżet gminy w 2016 roku po stronie dochodowej zmniejszył się o kwotę  
6 182 783,48 zł. 
Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 32 783,48 zł, a majątkowe o kwotę 6 150 000 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 23 863 901,00 zł, dochody bieżące  
- 22 374 512,00 zł, dochody majątkowe - 1 489 389,00 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2016 roku zmniejszył się o kwotę 6 182 783,48 zł. 
Wydatki bieżące zwiększyły się o się o kwotę 62 783,48 zł, kwota wydatków majątkowych 
zmniejszyła się o 6 120 000,00 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 23 863 901,00 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 20 813 823,87 zł, wydatki majątkowe - 3 050 077,13 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 1 560 688,13 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 XXV.142.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania 
inwestycyjnego – „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz”. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Stanek przedstawiła protokół pokontrolny  
nr 8/2016 z kontroli wybranego zadania inwestycyjnego zakończonego w roku bieżącym, 
którą Komisja przeprowadziła 7 listopada b.r. 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednomyślnie go zaakceptowali. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 
Nie zgłoszono wniosków z posiedzeń Komisji Stałych. 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na 
ostatniej Sesji w sprawie: 



- wycięcia krzewów i zarośli na skrzyżowaniu drogi Buczki-Sieroniowice z drogą na Strefę 
Gospodarczą oraz przy nasypie kolejowym, 
- zapadnięcia nawierzchni drogi gminnej na Wesołowie, 
- przekazania wniosków dot. dróg powiatowych do Starostwa powiatowego. 
 
Radny Józef Duk zapytał o zgłoszony na Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku 
Publicznego problem z parkowaniem na rynku w Ujeździe. Brak jest miejsc zaznaczonych  
do parkowania i być może należałoby czasowo usunąć lub zasłonić znak informujący  
o miejscach parkingowych do czasu oznakowania tych miejsc. 
Burmistrz Ujazdu wyjaśnił, że niedługo oznakowanie miejsc parkingowych będzie 
uaktualnione.  
 
Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXIV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne.  
Przewodniczący obrad poinformował radnych o otrzymaniu analizy oświadczeń majątkowych 
radnych oraz pracowników samorządowych z Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich. 
Radni zapoznali się z uwagami dotyczącymi ich oświadczeń. 
Przewodniczący otrzymał także analizę Wojewody Opolskiego oświadczeń Burmistrza 
Ujazdu i Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
Głos zabrał Hubert Ibrom – radny Powiatu Strzeleckiego. Podziękował Radzie Miejskiej w 
Ujeździe za przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy znacznego dofinansowania zadań 
Powiatu realizowanych w naszej gminie. Jest to kwota 250 tys. zł. Zostanie przeznaczona na:  
- budowę chodnika przy drodze powiatowej w Sieroniowicach ul. Ujazdowska etap V , 
- budowę chodnika przy drodze powiatowej w Nogowczycach ul. Strzelecka na odcinku od 
skrzyżowania z drogą powiatową Nogowczyce – Balcarzowice, 
 - budowę ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej Ujazd - Kędzierzyn na odcinku 
osiedle Piaski do Sławięcic,  
- budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Ujeździe ul. Czterdziestolecia od 
skrzyżowania z drogą gminną ul. Krzywą do boiska. 
 
Do najpilniejszych następnych zadań Hubert Ibrom zaliczył: przebudowę drogi  Sieroniowice 
– Balcarzowice oraz drogi z Ujazdu do Niezdrowic. 
Radny poinformował zebranych, że drzewa przy drodze powiatowej Ujazd- Jaryszów, które 
zostały zaznaczone będą ścięte w lutym przyszłego roku. 
Radna Agata Trusz po raz kolejny przypomniała o swoim niezrealizowanym wniosku o 
wycięcie lip przy Kanale Gliwickim. 
Waldemar Fogel nawiązując do planów inwestycyjnych Powiatu w naszej gminie zauważył, 
że mieszkańcy zgłaszają dużo skarg na jakość wykonywanych zadań; roboty drogowe 
wykonywane są niedbale, bez właściwego nadzoru. Jego zdaniem trzeba naciskać nadzór 
budowlany i samego inwestora, żeby przy końcowym odbiorze inwestycji dokładnie 
sprawdzili jakość wykonania prac. 



Radni przyznali jednak, że firma, która kosi pobocza dróg powiatowych robi to dokładnie  
i starannie. 
Radna Barbara Matuszek zwróciła się do radnego powiatowego o wyjaśnienie opóźnienia 
obiecanej realizacji jej wniosku o zamontowanie progów zwalniających w Balcarzowicach. 
Radna Teresa Sobota brała udział w gminnej imprezie-konkursie „Beramy po śląsku”, która 
przyciąga dużo zdolnej młodzieży i dzieci i dobrze by było spróbować rozszerzyć jej zasięg 
poza teren naszej gminy, np. na powiat strzelecki. Nasze dzieci są bardzo zdolne i mogą  
z powodzeniem promować naszą gminę na zewnątrz. 
Burmistrz popierając tę ideę, zauważył jednak, że organizacja takiej dużej imprezy powinna 
być po stronie Powiatu Strzeleckiego.  
Przewodniczący odczytał pismo skierowane do Rady Miejskiej w Ujeździe: 
- od Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego z podziękowaniem za wsparcie 
samorządów opolskich gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków, 
protestujących przeciw przyłączeniu części ich terenów do miasta Opole. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXV sesję Rady Miejskiej. 
         
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
         Przewodniczący obrad: 
         Tomasz Cichoń 


