
Protokół Nr XXVII/2016 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku w Sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1830.  
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, Dyrektor 
MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik OPS w Ujeździe 
Danuta Ogaza, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska i Irena 
Tiszbierek, radny powiatowy Hubert Ibrom oraz redaktorka tygodnika „Strzelec Opolski” 
Justyna Kubik. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 14 osób, co stanowiło 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 między 

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

a)  wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016  
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków, 
b)  zmian w budżecie gminy na 2016 rok, 
c)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok, 
d)  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu 
budżetowego, 
e)  upoważnienia Kierownika OPS w Ujeździe do załatwiania indywidualnych spraw  
z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego, 
f)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2017 rok. 
g) określenia  wysokości  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd 

6. Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2017 rok. 
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
      o projekcie budżetu, 
c) przedstawienie opinii i wniosków Komisji R.M., 
d) dyskusja, 
e) głosowanie uchwały budżetowej. 

7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022 
a) odczytanie projektu uchwały, 
b) odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej,  
c) głosowanie uchwały.  



8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.  
9. Interpelacje i wolne wnioski. 
10. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej. 
11. Sprawy różne. 
12. Zakończenia posiedzenia. 

 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 
sesyjnym. 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację o pracy Rady w okresie między 
sesjami tj. od dnia 16 grudnia do dnia 29 grudnia b.r. 
Z uwagi na okres świąteczny i krótką przerwę między sesjami w omawianym okresie nie 
zwołano posiedzeń Komisji Stałych. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Burmistrz Ujazdu przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie 
międzysesyjnym, zawierającą wykaz projektów uchwał zgłoszonych na sesję, wydanych 
zarządzeń oraz omówienie podpisanych umów. 
W minionym okresie podpisano umowy na: 
- utwardzenie pobocza drogi ul. Strzeleckiej w Zimnej Wódce (parking przy szkole), 
- remont nawierzchni drogi gminnej ul. Europejskiej w Olszowej, 
- świadczenie usług doradztwa technicznego przy realizacji przetargu na rozbudowę 
oczyszczali ścieków w Ujeździe, 
- wykonanie nowych punktów świetlnych przy ruinach zamku w Ujeździe. 
Złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego zadania „Budowa 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach”. 
Burmistrz poinformował radnych, że dnia 7 grudnia b.r. wpłynął wniosek ZGKiM  
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, który przewiduje podwyżkę ceny zarówno wody, jak i ścieków o 10 groszy za 1 m3. 
Stałe opłaty mają pozostać bez zmian. 
Dnia 15 grudnia b.r. Burmistrz Ujazdu uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego (jednym z tematów było pozyskanie środków na 
termomodernizację budynku szkolno-przedszkolnego w Sieroniowicach), 20 grudnia w 
spotkaniu wójtów i burmistrzów w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, 
28 grudnia w jubileuszu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny, a 29 grudnia z posiedzeniu 
Zgromadzenia Związku Celowego „Jedź z nami”. Transport publiczny będzie realizowany wg 
starego rozkładu. Autobus miejski „5” z Kędzierzyna-Koźla będzie zastąpiony autobusem 
PKS. A transportu szkolnego będą mogli korzystać mieszkańcy gminy w miarę wolnych 
miejsc i za zgodą kierowcy i opiekuna grupy. 
Radna Agata Trusz zapytała właśnie o przejazdy autobusem MZK z K-Koźla linii „5” na 
trasie Ujazd- Sławięcice, bo często mieszkańcy Ujazdu pytają się o to w związku ze 
zbliżającym się 2017 rokiem i planowanymi zmianami w transporcie publicznym. 
Burmistrz wyjaśnił, ze autobus linii „5” będzie dojeżdżał do Sławęcic, a tam trzeba się 
przesiąść do autobusu PKS, gdzie wymagany będzie osobny bilet, ale stosunkowo tani. 



Radny Józef Duk nawiązując do przeznaczenia 30 tys. zł na działalność młodzieżowej szkółki 
sportowej w Ujeździe, stwierdził, że to jest niesprawiedliwe, bo w Jaryszowie też działa 
szkółka dla młodych adeptów piłki nożnej i nie dostała dofinansowania do swojej 
działalności, na co odpowiedział Burmistrz, że kwota 30 tys. zł jest przyznana na działalność 
obu szkółek, a Pani Skarbnik dodała, że taka dotacja z budżetu Gminy wymaga ustalenia 
odpowiednich zasad i musi być odpowiednio rozliczona. 
Radny Waldemar Fogel wracając do tematu transportu publicznego zauważył, że Gmina 
zapewnia dojazd uczniom do szkół gminnych, a Starostwo nie, mimo, że także otrzymuje 
subwencje na uczniów uczących się w placówkach strzeleckich. Młodzież dojeżdżająca do 
szkół ponadgimnazjalnych w Strzelcach musi sobie radzić sama. 
Burmistrz odparł, że niestety nie ma wpływu na decyzje Starosty.  
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 oraz określenia 
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Uchwała dotyczy trzech zadań: 
- Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ujeździe, działki o 
numerze ewidencyjnym 694; 
- Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ujeździe, działki o 
numerze ewidencyjnym 1884; 
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rewitalizacji rynku miasta Ujazd. 
Termin ich realizacji mija w 31.05.2017 r. 
W załączniku nr 2 podany jest plan finansowy tych wydatków. 
Pani Skarbnik dodała, że zasadniczo budżet powinien zostać zamknięty w ciągu roku 
kalendarzowego, ale art. 263 ustawy o finansach publicznych daje możliwość ustalenia  
w drodze uchwały wykazu wydatków niezrealizowanych z terminem wydatkowania 
najpóźniej do dnia 30 czerwca następnego roku. 
Burmistrz Ujazdu w swojej informacji wyjaśnił radnym, że główną przyczyną przesunięcia  
w czasie realizacji zadań przebudowy dróg była poważna awaria sprzętu wykonawcy. 
Uwag ani pytań nie zgłoszono. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw        0 
Wstrzymujących 0 
Uchwała nr XXVII.147.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian w budżecie gminy na 2016 rok 
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz- Skarbnik Gminy. 
To są już ostatnie zmiany wprowadzone w roku 2016. Budżet Gminy zmienia się po stronie 
wydatków o kwotę 50 750 zł. Dodatkowe środki przeznaczono na remont dróg, dowóz dzieci 
do szkół i opłaty telefoniczne (na wniosek Dyrektor GZO) oraz na schronisko dla zwierząt. 



Kwota 40 350 zł wynika z korekty planu wydatków z tytułu realizacji zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej uchwały. 
  
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw        0 
Wstrzymujących 0 
Uchwała nr XXVII.148.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok 
Projekt także został przedstawiony przez Skarbnik Gminy. 
Po zmianach budżetu zarządzeniami Burmistrza i dwoma uchwałami Rady wartości 
wykazane w załącznikach WPF zmieniają się następująco: 
1) Budżet Gminy w 2016 roku zwiększył się po stronie dochodowej o 96 013 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 23 959 914,00 zł, dochody bieżące 
- 22 470 525,00 zł;  dochody majątkowe - 1 489 389,00 zł. 
2) Plan wydatków ogółem w 2016 roku zwiększył się o 96 013 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 23 959 914,00 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 20 890 736,87 zł, wydatki majątkowe - 3 060 177,13 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 1 579 788,13 zł. 
Wykaz przedsięwzięć do WPF się nie zmienił. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw        0 
Wstrzymujących 0 
Uchwała nr XXVII.149.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego 
Projekt omówił Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda. Co roku na koniec grudnia określa się 
stawki dotacji przedmiotowych na rok 2017 dla ZGKiM w Ujeździe za całoroczne utrzymanie 
terenów zielonych, placów zabaw, boiska sportowego, porządku w mieście oraz dopłatę do 
utrzymania 1 m2  powierzchni użytkowej targowiska miejskiego i dopłatę do wywozu 
nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nie 
posiadających technicznej możliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
znajdującej się na terenie gminy Ujazd. 
Dyrektor Przygoda dodał, że prawie wszystkie stawki pozostały na poziomie tegorocznym. 
Zmienia się tylko stawka utrzymania targowiska miejskiego z 16 zł na 11 zł/1 m2. 



 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw        0 
Wstrzymujących 0 
Uchwała nr XXVII.150.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- upoważnienia Kierownika OPS w Ujeździe do załatwiania indywidualnych spraw  
z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego 
Projekt przedstawił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. 
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 
ze zm.) tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje od 1 stycznia 2014 r. 
zryczałtowany dodatek energetyczny. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej, to osoba, 
której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu srt.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.966 ze zm. ), oraz jest stroną 
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii 
elektrycznej. Z uwagi na ściśle powiązanie kwestii dodatków mieszkaniowych, które  
od 1 stycznia 2017 r. przyznawane i wypłacane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Ujeździe z dodatkiem energetycznym, zasadne jest upoważnienie Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej do wydawania decyzji przyznających dodatek energetyczny. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw        0 
Wstrzymujących 0 
Uchwała nr XXVII.151.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2016 rok. 
Projekt uchwały przedstawiła Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Ewa Adamczyk.  
Gminny Program Profilaktyki na 2016 rok określa sposób realizacji zadań własnych gminy 
wynikających z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Ujazd prowadzona jest 
zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie stanowiącym rozwinięcie 
i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach 
poprzednich. 
Program określa jakie działania będą podjęte w celu zwiększenia dostępności terapeutycznej, 
prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej, udzielania pomocy psychospołecznej 



i prawnej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, oraz jakie środki finansowe będą 
przeznaczone na te cele. 
W ramach tego programu organizowane są dyżury psychologa w punkcie konsultacyjnym, 
zajęcia dla dzieci w świetlicach środowiskowych z elementami profilaktyki, zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży celem wypracowywania właściwych postaw i celów oraz warsztaty  
i profilaktyczne programy w szkołach, a także działalność Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Zadania do realizacji przez gminę wskazane w ustawie dostosowane zostały do potrzeb  
i możliwości gminy.  
Środki finansowe na realizację programów gwarantuje samorządom ustawa o wychowaniu  
w trzeźwości. Pochodzą one z budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Opłaty te mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych 
programów przeciwdziałania narkomanii. 
W tym roku planowana kwota z opłat za zezwolenia jest o 15 tys. zł mniejsza niż w latach 
ubiegłych, co wynika ze zmniejszenia się liczby punktów sprzedaży alkoholu. Zatem na 
potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki zaplanowano na rok 2017 kwotę 65 tys. zł. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych  
Za oddano  14 głosów 
Przeciw        0 
Wstrzymujących 0 
Uchwała nr XXVII.152.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
- określenia  wysokości  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd 
Projekt przedstawiła Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa. 
Projekt został opracowany w związku z planowanymi od 1 stycznia 2017 r. zmianami 
dotyczącymi opłat za przedszkola. Zmiany dotyczą niemożności  pobierania opłat za dzieci 6-
letnie w przedszkolach po 1 zł za każdą godzinę przekraczającą ustalany przez rady gmin czas 
na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.  
W związku z tym Samorządy  muszą określić wysokość opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę placówkach.  
 
Wynika to z przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
1985). W ustawie o systemie oświaty wprowadza on zmianę art. 14 w ust. 5 w pkt 1 
wprowadzając do wyliczenia nowe brzmienie: „określa wysokość opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę:”. 
Dotychczasowe zapis ten był określony nieco inaczej "określa wysokość opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:". Zgodnie z art. 5 ustawy z 
dnia 1 grudnia 2016 r. przepisy stosuje się po raz pierwszy do ustalenia na rok 2017 części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz do ustawy 
budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2017. Zmiana ta jest spowodowana 



przekazywaniem od 1 stycznia 2017 r. dla jednostek samorządu terytorialnego części 
oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego.  
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych 
Za oddano  14 głosów 
Przeciw        0 
Wstrzymujących 0 
Uchwała nr XXVII.153.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2017 rok 
Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Habrajska- 
Strycharz.  
Zgodnie z jej zapisami dochody budżetu na 2017 rok ustala się w kwocie 33 080 767,00 zł, w 
tym: 
1) Dochody bieżące - 21 934 573,00 zł  
2) Dochody majątkowe - 11 146 194,00 zł 
z tego:  
Dochody własne                                     6 613 000,00 zł  
Dotacje celowe – ogółem               4 953 525,00 zł 
Subwencja ogólna                                                                                               7 097 001,00 zł                         
      w tym: 
- część oświatowa                                                                                                 6 442 185,00 zł                  
- część wyrównawcza                                        654 816,00 zł  
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                      3 381 047,00 zł    
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł                                          11 036 194,00 zł         
  
 
Z kolei wydatki budżetu na 2017 rok ustala się w łącznej kwocie 37 171 722,00 zł, w tym: 
- na plan wydatków bieżących - 20 798 990,00 zł, 
- na plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16 372 732,00 zł. 
Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 847 755,00 zł 
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 
Ujazd wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 
2.472.191,00 zł oraz pożyczki i kredyty 2 375 564,00 zł na pokrycie planowanego deficytu. 
Rozchody planowane są w wysokości: 756 800 zł na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW, wykup 
obligacji. 
Planowany deficyt w wysokości 4 090 955,00 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami  
(1 715 391,00) zł i zaciągniętą pożyczką i kredytem ( 2 375 564,00 zł). 
Planowana kwota długu na koniec 2017 roku – 4 408 798,64 zł. 
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami  bieżącymi zamknęła się kwotą            
1 135 583,00 zł. 
 



Przewodnicząca  Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o projekcie budżetu, a następnie odczytała także pozytywną opinię 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Przewodniczący obrad odczytał pozytywną opinię RIO o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej gminy na 2017 rok zawartą w uchwale nr 395/2016 Składu Orzekającego RIO  
w Opolu z dnia 29 listopada b.r. oraz pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu 
określonego w projekcie uchwały budżetowej (Uchwała nr 396/2016 Składu Orzekającego 
RIO w Opolu z dnia 29 listopada b.r.) 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych 
Za oddano   14 głosów, 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się     0 głosów 
Uchwała nr XXVII.154.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Uchwalenie wieloletniej prognozy  finansowej na lata 2017-2022 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Helena Habrajska Strycharz. 
Projekt uchwały obejmuje Wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2022 wraz  
z wykazem przedsięwzięć i prognozą kwoty długu na lata 2017-2022. 
Została opracowana z uwzględnieniem trzech lat przed rokiem budżetowym (2014-2016) oraz 
pięciu lat po roku budżetowym (2018-2022). Podstawową część WPF stanowią ustalone dla 
każdego roku budżetowego objętego prognozą, parametry budżetowe wymienione  
w przepisie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych. 
Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2017 – 2022 uwzględniono przewidywane 
wykonanie w 2016 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogłoszone na potrzeby 
wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego uwzględniający 
średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (101,3 %),  
z uwzględnieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz realnych możliwości gminy Ujazd. 
W 2017 roku planowany jest deficyt w kwocie 4 090 955 zł, który zostanie pokryty wolnymi 
środkami i zaciągniętymi pożyczkami i kredytami; w latach kolejnych 2018-2022 budżety 
zostały zbilansowane, planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na 
spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i wyemitowanych papierów 
wartościowych..  
Planowana kwota długu na koniec 2017 roku - 4 408 798,64 zł jest wynikiem zaciągniętych 
zobowiązań (pożyczek i emisji obligacji). 
W latach kolejnych dług ten będzie zmniejszany o kwoty przewidzianych spłat i na koniec 
2022 roku powinien zmniejszyć się do 500 000 zł. 
Załącznikiem do WPF jest wykaz przedsięwzięć; zadania ujęte w wykazie planuje się do 
realizacji w latach 2017-2020. 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Magdalena Bartodziej odczytała pozytywną opinię 
Komisji o projekcie WPF, a następnie pozytywną opinię z posiedzenia Komisji Stałych Rady 
Miejskiej. 



Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię RIO w Opolu o przedłożonym projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ujazd na lata 2017-2022 zawartą  
w uchwale nr 397/2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 29 listopada 2016 r. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych 
Za oddano   14 głosów, 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się     0 głosów 
Uchwała nr XXVII.154.2016 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 
Wniosków z Komisji nie zgłoszono. 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na 
poprzedniej Sesji dotyczące: 
- oznakowania przejścia dla pieszych koło szkoły w Ujeździe (wniosek przesłany do Zarządu 
powiatu Strzeleckiego), 
- wyremontowania nawierzchni asfaltowej na parkingu przed szkołą. 
Przewodniczący odczytał także odpowiedzi Burmistrza na wnioski radnych złożone  
do projektu budżetu na rok 2017. 
 
Radni zgłosili następujące wnioski: 

1) Wniosek pisemny radnego Adriana Urbańczyka w sprawie zamontowania punktu 
oświetlenia ulicznego na Wydzierowie; 
 

2) Wniosek Agaty Trusz w sprawie przycięcia koron drzew lip przy skrzyżowaniu  
ul. Chrobrego z ul. Wiejską w Ujeździe (usunięcie suchych, zwisających gałęzi  
i konarów), bo mimo, że ostatnio wykonano przycięcie, jednak tylko niskich gałęzi, 
nie tych w koronach drzew, które zagrażają w czasie silnych wiatrów; 
 

3) Wniosek Agaty Trusz o likwidację miejsca parkingowego bezpośrednio na wejściu  
na przejście dla pieszych z placu Rynku w stronę sklepu „Żabka”, bo stojące na nim 
samochody uniemożliwiają prawidłowe przejście pieszym; 

 
4) Wniosek radnego Józefa Duka o usunięcie trzech drzew przewróconych na trasie 

Jaryszów- Ujazd – stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu; 
 
Przewodniczący Tomasz Cichoń zwrócił uwagę na konieczność skutecznego poinformowania 
mieszkańców o właściwym zakwalifikowaniu popiołu jako odpadu zmieszanego. Dobrze by 
było, żeby notatka na ten temat znalazła się w naszej lokalnej prasie. 



Pani Dorota Stanek – radna pracująca w „Czystym Regionie” stwierdziła, że informacja na 
temat odbioru popiołu mieści się na stronach Związku, są też już umieszczone harmonogramy 
wywozu odpadów w przyszłym roku. 
Radna Magdalena Bartodziej złożyła wszystkim noworoczne życzenia i podziękowania za 
całoroczną współpracę. 
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch podziękował radnym za jednomyślne uchwalenie budżetu 
Gminy na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nakreślił ogólnie kierunki rozwoju 
Gminy Ujazd w najbliższym czasie i priorytetowe zadania. Jednym z ważniejszych 
gospodarczych przedsięwzięć jest planowana gazyfikacja gminy przez Zakład Gazowniczy  
w Opolu. W Strefie Aktywności Gospodarczej sprzedaż gazu jest duża i w związku  
z lokowaniem dalszych inwestorów będzie rosła. Zamierzamy zapewnić też możliwość 
dostępu do sieci gazowej mieszkańcom gminy. 
Opracowujemy dokumentację projektową na przebudowę budynku, gdzie mieścił się ośrodek 
weterynaryjny w Ujeździe. Być może zostanie on wykorzystany na Dom dziennego pobytu 
dla seniorów. Funkcjonuje rządowy Program Senior Plus, z którego możliwe byłoby 
dofinansowanie działalności takiej placówki dla osób starszych.  
Burmistrz wyraził zaniepokojenie liczbą dzieci przedszkolnych korzystających z opieki  
w przedszkolach poza naszą gminą, bo to jest spore obciążenie dla budżetu Gminy, a przecież 
w naszych przedszkolach mamy bardzo dobre warunki i są jeszcze wolne miejsca. 
Następnie Burmistrz serdecznie podziękował Pani Skarbnik Gminy, wszystkim kierownikom 
jednostek i referatów Urzędu oraz pracownikom za całoroczną pracę. 
Na koniec złożył życzenia noworoczne i zaprosił wszystkich zebranych na świętowanie 
Sylwestra na imprezie otwartej przy ruinach zamku – gdzie zapewniona będzie muzyka  
i fajerwerki. 
 
Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Burmistrz Ujazdu wrócił do tematu poruszonego wcześniej przy omawianiu informacji  
o pracy Urzędu. W związku ze złożeniem przez Dyrektora ZGKiM wniosku o zatwierdzenie 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres: 
15.02.2017 – 14.02.2018 Rada powinna zdecydować, czy akceptuje proponowaną podwyżkę 
o 10 gr za 1 m3 wody oraz o 10 gr za 1 m3 ścieków i nie zgłasza zastrzeżeń do złożonego 
wniosku. Jeśli Rada Miejska w ciągu 45 dni (do 21 stycznia 2017) nie podejmie uchwały w 
sprawie zatwierdzenia lub odmówienia zatwierdzenia taryf, wtedy automatycznie 
proponowane taryfy wejdą w życie.  
Dyrektor  ZGKiM w Ujeździe Piotr Przygoda przedstawił stawki taryf obowiązujące  
w sąsiednich gminach i w większości przypadków były to wyższe ceny. Podwyżka o 10 gr  
za 1 m3 nie jest zbyt duża i nie będzie miała znaczącego wpływu na przeciętny budżet 
gospodarstwa domowego. 
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego wniosku i jednomyślnie zdecydowali przez 
głosowanie o niepodejmowaniu uchwały w tej sprawie, co oznacza wejście nowych taryf od 
15 lutego przyszłego roku.  



Burmistrz poinformował radnych o ustalonym terminie wyjazdu radnych do gmin w woj. 
wielkopolskim. Wyjazd nastąpi w sobotę 28-go, a powrót 29-go stycznia 2017 r. Chętnych 
prosi się o zgłaszanie do biura Rady. 
Radny powiatowy Hubert Ibrom podziękował za współpracę i złożył życzenia realizacji 
planów. Dodał w odpowiedzi na uwagi radnego Waldemara Fogla, że Związek Celowy „Jedź 
z nami” utworzony przez gminy w celu realizacji publicznego transportu nie ma nic 
wspólnego z subwencją oświatową i nie można łączyć tych spraw. 
Radna Dorota Stanek w imieniu radnych podziękowała Burmistrzowi, kierownikom  
i pracownikom Urzędu; podziękowania Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej złożyła także 
Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, a na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Cichoń złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Nowego 
Roku 2017. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXVII sesję Rady Miejskiej.
    
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 
 


