
Protokół Nr XXVIII/2017 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 30 stycznia 2017 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, Katarzyna 
Tomczyk i Irena Tiszbierek, oraz radny Powiatu Strzeleckiego – Hubert Ibrom. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 15 osób, co stanowiło 100 % osobowego 
składu Rady. 
Burmistrz Ujazdu, w związku z podjętą 20 stycznia b.r. Uchwałą Zgromadzenia Związku 
Powiatowo – Gminnego „Jedź z Nami”, zgłosił dodatkowy punkt do porządku obrad: 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku. 
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Zmiana została jednomyślnie 
zaakceptowana przez radnych. Porządek obrad przedstawiał się zatem 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) udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, 
b) współdziałania  między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie 

doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych Gminy Ujazd, 

c) przekształcenia Publicznego Przedszkola w Ujeździe, Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jaryszowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej, 

d) dokonania zmian w sieci prowadzonych przez Gminę Ujazd przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

e) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach 
prowadzonych przez Gminę Ujazd, 

f) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum wprowadzonych przez 
Gminę Ujazd do nowego ustroju szkolnego, 

g) przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych  w 2016 roku, 
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 

2017 rok, 
i) przyjęcia zmian Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”. 

 



         6.  Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2016 oraz planów pracy 
  Rady Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na  2017 rok 

   7.   Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.  
8. Interpelacje i wolne wnioski. 
9. Przyjęcie protokołu z XXVII 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 30 grudnia 2016 r. do dnia 30 stycznia 2017 r. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie 
międzysesyjnym, zawierającą m.in. wykaz projektów uchwał przygotowanych na sesję  
i wydanych zarządzeń. 
W omawianym okresie podpisano umowę na opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla 
zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej ul. Europejskiej w Olszowej i Zimnej 
Wódce oraz budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą na działce 30/1 obręb Zimna Wódka 
i działce 301 obręb Olszowa. Ogłoszono też przetarg na to zadanie oraz na zaprojektowanie  
i wykonanie robót budowlanych zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków  
w Ujeździe”. 
Burmistrz poinformował też radnych o ważnych spotkaniach, w których uczestniczył: 
- w spotkaniu dotyczącym zwalczania ognisk ptasiej grypy, 
- w spotkaniu w Starostwie Strzeleckim, 
- w spotkaniu dotyczącym gazyfikacji gminy, 
- w posiedzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”, 
- w spotkaniu z Kuratorem Opolskim w sprawie projektu dostosowania sieci szkół gminnych 
do zmian strukturalnych w oświacie. 
W dniu 24 stycznia b.r. podpisany został list intencyjny dotyczący planowanego rozwoju sieci 
gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, 
Projekt przedstawiła Katarzyna Tomczyk – Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw 
Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego. 
W związku ze wspólną realizacją zadań na drogach powiatowych w budżecie gminy Ujazd na 
2017 r. zaplanowano kwotę 250 000,00zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań 
inwestycyjnych: 
1) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1461O w Sieroniowicach ul. Ujazdowska -
etap V" na odcinku od posesji nr 51 do końca zabudowy w kierunku Nogowczyc; 



2) "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1461O w Nogowczycach ul. Strzelecka na 
odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1442O Nogowczyce-Balcarzowice" do ul. 
Lipowej; 
3) „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1458 Ujazd-Kędzierzyn na 
odcinku osiedle Piaski do Sławięcic"; 
4) "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1455O w Starym Ujeździe ul. 
Czterdziestolecia od skrzyżowania z drogą gminną ul. Krzywą do boiska".           
Wybudowane wspólnie przez Powiat Strzelecki i Gminę Ujazd chodniki służą społeczności 
lokalnej na terenie gminy. Wykonany zakres prac w kolejnych czterech miejscowościach 
naszej gminy poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale również 
estetykę głównych dróg. 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe 
Magdalena Bartodziej odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Uwag nie zgłoszono. 
Następnie 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 XXVIII.156.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
Gminy Ujazd 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Małgorzata Kulesa. Ta 
uchwała podejmowana jest przez Radę Miejską na początku każdego roku kalendarzowego, 
aby zapewnić nauczycielom z gminy Ujazd dostęp do doradztwa metodycznego. Jest to 
zgodne z art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, wg którego 
jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący szkoły zobowiązana jest do 
corocznego wyodrębniania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ale  
z zastrzeżeniem, że ma być w tym uwzględnione doradztwo metodyczne. 
Ze względów finansowych Gmina nie jest w stanie zatrudnić we własnym zakresie doradców 
metodycznych, zatem w tym celu nawiązuje współpracę z Urzędem Wojewódzkim, który 
będzie pośrednikiem w realizacji powyższego zadania przez doradców metodycznych 
zatrudnionych w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe 
Magdalena Bartodziej odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Uwag nie zgłoszono. 
Następnie 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 XXVIII.157. 2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- przekształcenia Publicznego Przedszkola w Ujeździe, Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Jaryszowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej. 
Projekt omówiła także Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa. 
Gmina Ujazd prowadzi gminne przedszkole z sześcioma oddziałami zamiejscowymi.  
Zmiana w sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych polega na przyłączeniu 
5 przedszkolnych oddziałów zamiejscowych do 2 szkół podstawowych, w obwodzie których 
się one znajdują. Dotyczy to: oddziałów przedszkolnych w Jaryszowie, Sieroniowicach 
i Balcarzowicach, które zostają włączone do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie oraz 
oddziałów przedszkolnych w Olszowej i Zimnej Wódce, które zostają przyłączone do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Olszowej. 
Zmiana ta podyktowana jest przede wszystkim potrzebą podniesienia jakości nauczania. Ma 
także ułatwić zarządzanie placówkami. 
Podniesie się poziom nauczania poprzez m.in, zwiększenie oferty zajęć dodatkowych; dzieci 
zostaną objęte szerszym wsparciem pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
Powstanie możliwość prowadzenia tego samego rodzaju zajęć w szkole i przedszkolu; 
zatrudniony w szkole nauczyciel języka obcego, będzie mógł prowadzić zajęcia również w 
przedszkolu (dotyczy też zajęć logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych czy 
gimnastyki korekcyjnej); nastąpi wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych w oddziałach 
przedszkolnych. 
Planowana reorganizacja nie powoduje dla rodziców żadnych negatywnych skutków, gdyż 
zachowana zostanie ilość oddziałów, ilość miejsc i siedziba, w którym prowadzone są zajęcia 
przedszkolne. Zmianie też nie ulegnie droga dziecka do najbliższego oddziału 
przedszkolnego. Przekształcenie nastąpi z dniem 31 sierpnia 2017 r.  
 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe 
Magdalena Bartodziej odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Następnie 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 XXVIII.158. 2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- dokonania zmian w sieci prowadzonych przez Gminę Ujazd przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
Ten projekt został przedstawiony przy okazji omawiania projektu poprzedniego, ponieważ 
konsekwencją przekształcenia Publicznego Przedszkola w Ujeździe, Publicznej Szkoły 



Podstawowej w Jaryszowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej jest zmiana sieci 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w naszej gminie. 
 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe 
Magdalena Bartodziej odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Następnie 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 XXVIII.159. 2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach 
prowadzonych przez Gminę Ujazd, 
Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa omówiła także ten projekt uchwały. 
Zgodnie z kompetencją organu prowadzącego ustala się w nim tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć doradcy zawodowego. Zwykle jest on taki sam jak wymiar pedagoga, 
psychologa szkolnego. 
Zajęcia z przedmiotu - doradztwo zawodowe - związane są z wyborem kierunku kształcenia  
i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej uczniów. Przedmiot ten wchodzi 
do ramowego planu nauczania w zreformowanej szkole podstawowej. 
Kwalifikacje osób zatrudnionych na tym stanowisku określone są w rozporządzeniu  
w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe 
Magdalena Bartodziej odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Uwag nie zgłoszono. 
Następnie 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 XXVIII.160. 2017 została podjęta jednogłośnie. 

 
- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum wprowadzonych przez Gminę 
Ujazd do nowego ustroju szkolnego, 
Kolejny projekt przygotowany przez GZO jest bardzo istotny – podkreśliła Dyrektor 
Małgorzata Kulesa. Opracowany został w związku z rządową reformą oświaty.  
Zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zobowiązuje organy prowadzące szkoły do przyjęcia uchwał 



dotyczących projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. Uchwałę te przesyła się do zaopiniowania Opolskiemu Kuratorowi 
Oświaty i związkom zawodowym. Opinia Kuratora jest obligatoryjna. Uchwała określa: plan 
sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 
dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych 
ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę, od dnia 1 września 2019. 
Niniejszym stwierdza się, że Gmina Ujazd jako organ prowadzący szkoły w wyniku 
ustawowych przekształceń szkół podstawowych sześcioletnich w ośmioletnie i zespołu 
gimnazjalno-szkolnego w szkołę podstawową zapewnia od 1 września 2017 roku wszystkim 
uczniom spełnianie obowiązku szkolnego oraz ustawowy bezpłatny dowóz i opiekę do szkół.   
Ze względu na posiadaną infrastrukturę edukacyjną planuje się prowadzenie oddziałów klas 
VII- VIII w szkole w Ujeździe. Mimo, że wszystkie szkoły podstawowe przekształcą się  
w 8-klasowe, Burmistrz może zarządzeniem wskazać inną szkołę podstawową, w której 
będzie realizowany obowiązek szkolny. 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe 
Magdalena Bartodziej odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Uwag nie zgłoszono. 
Następnie 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 XXVIII.161. 2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2016 rok 
Radni otrzymali pisemne sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w roku 2016. 
Nie zgłoszono uwag. 
  
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych 
Za oddano  15 głosów 
Przeciw        0 
Wstrzymujących 0 
Uchwała nr XXVIII.162. 2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
-zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2017 rok 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do projektu uchwały odczytała 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Stanek. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych 
Za oddano  15 głosów 



Przeciw        0 
Wstrzymujących 0 
Uchwała nr XXVIII.163. 2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- przyjęcia zmian Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”. 
Projekt przedstawiła radnym Katarzyna Tomczyk, kierownik referatu Inwestycji, Spraw 
Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych. Zgromadzenie Związku „Jedź z Nami” 
podjęło uchwałę zmieniającą Statut Związku. Zmiany te dotyczą sposobu obliczenia kosztów 
obsługi działalności Związku w formie składki członkowskiej oraz ustalenia wielkości tej 
składki na rok 2017. Wszystkie gminy członkowskie muszą zaopiniować te zmiany  
w Statucie. Uchwała RM w tej sprawie zostanie przedłożona Zgromadzeniu Związku. 
Radni spytali o wysokość składki dla Gminy Ujazd. 
Pani Tomczyk wyjaśniła, że składka w części stałej podzielona jest między 8 członków 
Związku i wynosi rocznie ok. 11 tys. zł, natomiast część zmienna składki zależna jest od 
ilości zrealizowanych tzw. wozokilometrów  w danej gminie i jest rozliczana kwartalnie. 
 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe 
Magdalena Bartodziej odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Uwag nie zgłoszono. 
Następnie 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 XXVIII.164. 2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2016 oraz planów pracy Rady 
Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na  2017 rok. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Muskała przedstawił radnym sprawozdanie  
z pracy Rady Miejskiej w roku 2016 oraz plan pracy Rady Miejskiej na rok 2017. Następnie 
przewodniczący Komisji Stałych przedstawili plany pracy ich Komisji: 
- Radna Magdalena Bartodziej - plan Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki,  
- Radny Kamil Głowania - plan Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych,  
- Radny Józef Duk – plan Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 
Do przedstawionych planów pracy Rady i Komisji Stałych nie zgłoszono żadnych uwag ani 
wniosków. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Zgłoszono pisemne wnioski: 
1)Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych: 
 - o zmianę regulaminu i terminu konkursu „Beramy po śląsku”, w taki sposób, aby stał się 
imprezą dwudniową z podziałem na uczestników młodszych i starszych, a laureaci mogli 
zostać zgłaszani do edycji wojewódzkiej w Izbicku, która odbywa się tego roku w kwietniu; 



2)  Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego: 
- o przedstawienie zasad i norm prawnych regulujących wywożenie i składowanie na polach 
pryzm z obornika; 
 3)  wspólnego posiedzenia Komisji Stałych: 
- o zamontowanie ochronnej barierki przy ul. Ujazdowskiej w Zimnej Wódce – konkretnie 
przy drodze dojazdowej do posesji p. Muskala, p. Rybieńskiego i p. Koniecznego.  
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Radni zgłosili wnioski: 

1) Wniosek pisemny radnego Adriana Urbańczyka w sprawie zainstalowania 
dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Niezdrowicach na ul. Gliwickiej i 
Lipowej (szczegółowe określenie działek zawiera wniosek) oraz obrócenie lampy na 
słupie 111 w kierunku ul. Krótkiej; 

2) Wniosek radnego Kamila Głowania o ponowne zwrócenie się do Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Opolskich w sprawie zmiany lokalizacji przystanku PKS 
w Sieroniowicach (wniosek w tej sprawie zgłoszony był na XXIV Sesji RM w 
październiku ubiegłego roku); 

 
Radny Józef Duk zwrócił się do radnego powiatowego, aby w okresie wiosennym zgłosić 

konieczność uprzątnięcia dróg powiatowych z piasku, którego duże ilości zalegają na 
poboczach dróg i zatykają studzienki. 

 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na 
poprzedniej Sesji dotyczące: 
- organizacji parkingu na Pl. 1 Maja w Ujeździe, 
- montażu punktu oświetlenia ulicznego na Wydzierowie, 
- przekazania wniosków w sprawie dróg powiatowych do Zarządu Powiatu Strzeleckiego. 
 
Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Przewodniczący obrad odczytał Uchwały RIO w Opolu z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie 
pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ujazd oraz w sprawie 
pozytywnej opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej 
Gminy Ujazd na 2017 rok. 
Radna Agata Trusz zapytała Burmistrza Ujazdu o możliwości dofinansowania przez Gminę 
Ujazd wymiany pieców starej generacji. 
Burmistrz odpowiedział, że nie ma w budżecie Gminy środków przeznaczonych na ten cel, 
jednak w województwie opolskim uruchomiono Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udziela korzystnych pożyczek na wymianę źródła 
ciepła dla gospodarstw domowych, które mogą być częściowo umorzone. Zainteresowanych 
odsyła się do zapoznania się z Programem ograniczenia niskiej emisji przy udziale środków  
z WFOŚ i GW. 



Radni spytali, czy jest już oszacowana kwota przyłączenia do planowanej w gminie sieci 
gazowej, jednak na razie takich danych nie posiadamy. 
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda zauważył, że gaz przewodowy jest tańszy i bezpieczniejszy 
od gazu z butli, często obecnie używanego w gospodarstwach domowych. 
Radna Agata Trusz zwróciła się o informację dotyczącą wnioskowanego przez nią 
dofinansowania szkółki piłkarskiej dla dzieci w Ujeździe – czy jest już określony regulamin? 
W odpowiedzi Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych Irena Tiszbierek 
wyjaśniła, że odpowiednia uchwała określająca zasady udzielenia dotacji na to zadanie  
i sposób jej rozliczania jest przygotowywana na lutową sesję RM. 
Kolejnym tematem poruszonym przez radną Agatę Trusz była sylwestrowa impreza 
zorganizowana przy ruinach zamku w Ujeździe. Pogratulowała organizatorom wspaniałej 
zabawy i zapytała o jej koszty. 
Temat omówiła Dyrektor MGODK w Ujeździe – Krystyna Kałużny. Przyznała, że aby 
zorganizować taką dużą imprezę trzeba zapewnić: utrzymanie porządku, zabezpieczenie 
medyczne, sanitarne, zaplecze gastronomiczne, oświetlenie, nagłośnienie i program 
artystyczny, a nawet chociaż skromny pokaz fajerwerków. Większość tych zadań wykonano 
za pomocą miejscowych zasobów (np. OSP) minimalizując koszty. Jednym z większych 
wydatków było wynajęcie na czas imprezy DJ-a z Radia Park – 2 tys. zł. 
Jednak ostatecznie przygotowania zakończyły się sukcesem, uczestniczyło w imprezie wielu 
mieszkańców gminy (dużo młodych ludzi i całych rodzin) i większość była bardzo 
zadowolona. 
Radna Agata Trusz na zakończenie serdecznie podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali 
się w organizację tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna 
edycja w Ujeździe zakończyła się zbiórką ponad 19 tys. zł! 
Radna Dorota Stanek poinformowała radnych o realizacji programu dofinansowanego  
z WFOŚ i GW – „W Czystym Regionie żyjemy, śmieci segregujemy”, który będzie 
realizowany w różnych miejscowościach w czasie ferii zimowych i skierowany do dzieci  
i młodzieży. W Ujeździe zajęcia planowane są w dniu 21 lutego w MGODK. Na uczestników 
czekają różne atrakcje i nagrody. 
Radny Waldemar Fogel zapytał o obecne uregulowania prawne dotyczące wycinki drzew  
i krzewów. Czy zwolnienie z pozwoleń na wycinkę obejmuje także pola i zagajniki? 
Monika Jastrzembska – kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej wyjaśniła, że osoba 
fizyczna może wycinać na swojej posesji wszystkie drzewa i krzewy, oprócz pomników 
przyrody, natomiast osoby prawne (prowadzące działalność gospodarczą) muszą się zwrócić 
w niektórych przypadkach o zezwolenie na wycinkę. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXVIII sesję Rady Miejskiej.
    
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 


