
Protokół Nr XXVI/2016 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 15 grudnia 2016 roku w Sali Świetlicy 
Wiejskiej w Sieroniowicach w godzinach 1500 – 1745.  
Sesja miała charakter odświętny i składała się z dwóch części: w godzinach 1500 – 1600 odbyła 
się część robocza, a następnie rozpoczęła się część uroczysta z udziałem zaproszonych gości,  
która trwała do godziny 1745. 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. W części roboczej brali 
udział oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy 
Helena Strycharz, Dyrektor GZO w Ujeździe Małgorzata Kulesa, Dyrektor ZGKiM Piotr 
Przygoda, oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, Irena 
Tiszbierek, Katarzyna Tomczyk oraz redaktorka „Strzelca Opolskiego” Justyna Kubik. 
 
Ślubowanie nowo wybranego Radnego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń zwrócił się do nowo wybranego radnego 
Adriana Urbańczyka o powstanie i złożenie ślubowania zgodnie z art. 23 a ustawy  
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579), aby móc prawomocnie 
wykonywać mandat radnego. Radny otrzymał wcześniej od Przewodniczącej Miejskiej 
Komisji Wyborczej Marii Kalla zaświadczenie o wyborze do rady gminy w wyborach 
uzupełniających w dniu 11 grudnia 2016 roku.   
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał rotę ślubowania: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy  
i jej mieszkańców.” 
Radny Adrian Urbańczyk złożył wobec Radnych i gości zgromadzonych na Sesji ślubowanie 
wypowiadając słowa:  „Ślubuję, - Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Po złożeniu ślubowania prowadzący Sesję stwierdził prawomocność obrad – na 15 osobowy 
skład ustawowy Rady obecnych było 15, czyli 100 % składu. 
Następnie Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

 
1. Otwarcie XXVI sesji RM w Ujeździe. 
2. Ślubowanie nowo wybranego Radnego. 
3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 

Część robocza Sesji. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych w okresie 

międzysesyjnym. 
6. Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”, 
b) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok, 
c) uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu Finansów i Gospodarki, 
d) uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych. 



6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
7. Interpelacje i wolne wnioski.  
8. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej 
9. Sprawy różne. 
10. Uroczysta część Sesji z udziałem zaproszonych gości. 
 - powitanie gości, 
 -odczytanie Ewangelii,  
 -złożenie świątecznych życzeń,  
 -przedstawienie jasełkowe. 

     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 29 listopada do dnia 15 grudnia 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:  
- remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Niezdrowicach (nawierzchnia z kamienia  
ze względu na ochronę lasu), 
- prace instalacyjno-elektryczne na stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce, 
- opracowanie efektu ekologicznego dla zadania: Głęboka kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynku publicznego Gminy Ujazd i PSP Sieroniowice, 
- opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz Karty informacyjnej przedsięwzięcia 
dla zagospodarowania rynku miejskiego w Ujeździe w oparciu o plan rewitalizacji Gminy 
Ujazd, (Plan rewitalizacji obejmuje tylko nieruchomości gminne, budynki prywatne będą 
modernizowane w miarę możliwości przez właścicieli), 
- opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla  
zadania: Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa i Zimna Wódka, 
- utwardzenie pobocza drogi w Zimnej Wódce ul. Strzelecka, 
- remont nawierzchni drogi gminnej ul. Europejskiej w Olszowej. 
Burmistrz Ujazdu w omawianym czasie uczestniczył: 
-  w spotkaniu z Wojewodą Opolskim w sprawie wprowadzenia reformy oświatowej, 
- w spotkaniu z Wójtem Rudzińca i Starostą Powiatu Gliwickiego dot. podsumowania 
inwestycji budowy drogi w Niezdrowicach,  
- w spotkaniu w Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu odnośnie przejęcia przez Gminę 
gruntów pod PSZOK. 
Burmistrz poinformował radnych o prowadzeniu rozmów na temat gazyfikacji gminy 
(bezkosztowo dla budżetu Gminy). Zasygnalizował także temat nowego obowiązku dla 
samorządów - od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona centralizacja rozliczeń w 
jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. 



Podjęcie uchwał: 
- przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd” 
Projekt przedstawiła Katarzyna Tomczyk - Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw 
Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Ujazd jest dokumentem strategicznym 
wyznaczającym główne cele, kierunki działań oraz plany i harmonogram ich realizacji  
w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym 
również gazów cieplarnianych. 
W związku z wykonaniem przez gminę audytu energetycznego dla inwestycji : Głęboka 
kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd: Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, 
pojawiła się konieczność aktualizacji dokumentu o wyniki wyżej wymienionego dokumentu. 
W PGN zmianie uległ zakres zadania oraz obliczone efekty energetyczny oraz ekologiczny. 
Wcześniej zadanie było obliczone w sposób szacunkowy jedynie przy założeniu ocieplenia 
ścian oraz dachu. Obecnie zakres zadania został rozszerzony, a efekty zostały przeniesione do 
PGN z audytu. Efekty, w odniesieniu do poprzedniej wersji dokumentu wzrosły. 
Spowodowało to konieczność aktualizacji wszystkich rozdziałów powiązanych z efektami 
poszczególnych działań, takich jak „efekt energetyczny i ekologiczny”  oraz w „prognozie 
redukcji emisji CO2 i zużycia energii finalnej”. Metodyka, pozostałe zadania, oraz aspekty 
organizacyjne w dokumencie nie uległy zmianie. Zgodnie z zapisami PGN, zmiany 
dokonywane w harmonogramie rzeczowo-finansowym muszą zostaną zatwierdzone stosowną 
uchwałą  Rady Miejskiej, stąd potrzeba podjęcia jej na tej sesji.  
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  15 Radnych, 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXVI.143.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
-  zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok  
Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy Helenę Strycharz. Plan 
dochodów zwiększył się o kwotę 104 213 zł z powodu zwiększenia dotacji celowej na 
świadczenia rodzinne. Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 19 100 zł (zmniejszenie na 
wydatkach remontowych na drogach gminnych) i zwiększył się o kwotę 123 313 zł z powodu 
zwiększenia wypłat świadczeń rodzinnych i instalacji dodatkowych punktów świetlnych na 
ruinach zamku 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  15 Radnych, 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXVI.144.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Uzupełnienie składu osobowego Komisji Budżetu Finansów i Gospodarki,  
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń na wniosek Przewodniczącej Komisji zgłosił 
kandydaturę Radnego Adriana Urbańczyka do składu osobowego Komisji Budżetu Finansów 
i Gospodarki. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych. 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXVI.145.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Uzupełnienie składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń na wniosek Przewodniczącego Komisji 
zgłosił kandydaturę Radnego Adriana Urbańczyka do składu osobowego Komisji Kultury, 
Oświaty i Spraw Społecznych. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych. 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXVI.146.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 
Magdalena Bartodziej – odczytała wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych: 

1) wniosek radnej Agaty Trusz w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej na placu 
parkingowym przed szkołą w Ujeździe (załatanie dziury);  

2) drugi wniosek radnej Agaty Trusz w sprawie oznakowania pasami przejścia dla 
pieszych na ul. Strzeleckiej w Ujeździe między odcinkami chodnika przed 
wjazdem do szkoły. 

 
Interpelacje i wolne wnioski.  
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedź z Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie: 



- wycinki drzew na odcinku Ujazd- Jaryszów, 
- przycięcia i pielęgnacji odrostów drzew i krzewów na odcinku drogi powiatowej od parku 
do skrzyżowania z drogą do Niezdrowic, 
- zmiany lokalizacji przystanku autobusowego w Sieroniowicach; 
oraz odpowiedź Burmistrza Ujazdu na wniosek w sprawie dostarczania przez Remondis 
odpowiedniej ilości worków na segregowane odpady. 
Nowych interpelacji ani wniosków nie zgłoszono. 
 
Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Przewodniczący odczytał pismo Wojewody Opolskiego dotyczące nie podejmowania 
rozstrzygania nadzorczego w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XXIV.132.2016 
z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej 
obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice. 
Uwag nie zgłoszono. 
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda poinformował radnych o otrzymaniu decyzji Opolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie utrzymania w mocy 
zaskarżonej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich 
o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie utrzymania sieci kanalizacji 
sanitarnej w Ujeździe przy ul. Kwiatowej. 
 
Uroczysta część Sesji Rady Miejskiej z udziałem zaproszonych gości. 
 
O godz. 1600 rozpoczęła się część uroczysta Sesji z udziałem zaproszonych gości.  
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Cichonia na Sesję przybyli:  
 -Zasłużeni dla Gminy Ujazd: Ksiądz Prałat Werner Szygula, Ksiądz Krystian Krawiec, 
Cecylia Sładek, Elżbieta Urbańczyk, 
- Honorowy Obywatel Gminy Ujazd- Helmut Paisdzior, 
- Księża Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe – Zygfryd Flak oraz Łukasz Kauf, 
- Przewodniczący ubiegłej kadencji - Piotr Kołodziej i Rajmund Suhs,  
- Sołtysi: Olszowej – Irena Podolska, Balcarzowic – Klaudia Giemsa, Sieroniowic – Joanna 
Lipok,  Zimnej Wódki – Magdalena Ogaza, oraz Krystyna Wodniok – Przewodnicząca 
Samorządu Mieszkańców Ujazdu. Sołtysi: Klucza – Rajmund Muskała, Jaryszowa- Józef Duk 
oraz Nogowczyc – Andrzej Grabiec, będąc jednocześnie radnymi, także uczestniczyli w tej 
uroczystej sesji, 
- Dyrektorzy placówek oświatowych gminy Ujazd: Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego  
w Ujeździe- Jadwiga Pszon - Chwedyna, Publicznej Szkoły w Jaryszowie - Beata Hornung, 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej – Grażyna Łupak oraz Publicznego  Przedszkola 
w Ujeździe - Anna Sikora, 
- Radny Powiatowy- Hubert Ibrom. 



Przewodniczący obrad serdecznie powitał przybyłych gości i podziękował im gorąco za 
przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystą XXVI Sesję Rady Miejskiej w Ujeździe. 
Następnie zwrócił się do Księdza Proboszcza Parafii w Ujeździe Zygfryda Flak z prośbą  
o odczytanie fragmentu Ewangelii. 
Po wysłuchaniu Ewangelii głos zabrał Burmistrz Ujazdu zwracając się do wszystkich 
zebranych z podziękowaniem za przybycie i udział w tej uroczystej sesji, co stało się już 
gminną tradycją. 
Burmistrz omówił ogólnie sytuację ekonomiczną Gminy Ujazd, postępy inwestycyjne, 
planowaną w najbliższym czasie gazyfikację gminy (ważny czynnik poprawy naszego 
środowiska naturalnego), różnorodność realizowanych projektów i możliwość pozyskiwania 
na nie funduszy zewnętrznych, nie tylko unijnych (np. na ochronę zabytków, utylizację 
azbestu). 
Na koniec Burmistrz złożył wszystkim gościom i radnym serdeczne świąteczne i noworoczne 
życzenia i podziękowania za współpracę: radnym, sołtysom, urzędnikom i dyrektorom 
placówek oświatowych.  
Następnie głos zabrał Honorowy Obywatel Gminy Ujazd Helmut Paisdzior wyrażając dumę 
ze swojego honorowego obywatelstwa tak dobrze rozwijającej się Gminy i gratulując dobrego 
wykorzystywania wszelkich możliwości rozwoju i inwestowania. 
Głos zabrał także Radny Powiatowy Hubert Ibrom, który podziękował za całoroczną pracę 
wszystkim radnym, sołtysom, dyrektorom i życzył dobrego nadchodzącego roku oraz 
zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 
 
Po złożeniu ogólnych życzeń wszyscy zebrani przełamali się świątecznym opłatkiem 
składając sobie wzajemnie życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku, a następnie przeszli do sali szkoły podstawowej w Sieroniowicach, gdzie 
obejrzeli przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów tej szkoły. Dzieci 
zaprezentowały także kilka utworów muzycznych ozdobionych piękną choreografią. 
Przedstawienie bardzo się spodobało publiczności; widzowie nie kryli wzruszenia. 
Podziękowania dzieciom za piękny i wzruszający występ, a nauczycielom za przygotowanie 
zarówno samego przedstawienia, jak i scenografii, złożyli: Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa i Dyrektor PSP Jaryszów – Beata Hornung. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXVI sesję Rady Miejskiej. 
         
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
         Przewodniczący obrad: 
         Tomasz Cichoń 
 
 
 
 


