
Protokół Nr XXIX/2017 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 27 lutego 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: Katarzyna Tomczyk i Irena 
Tiszbierek, oraz Sołtys Starego Ujazdu – Sebastian Golec. 
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. 

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) nadania nazwy ulicy, 
b) określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ujazd w 

zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, 
c) rozwiązania spółki kapitałowej Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z 

o.o., 
d) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Ujazd, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

e) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

f) dostosowania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd do 
nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r., 

g) zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych 
wynikających  
z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu 
budżetowego, 

h) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok, 
i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
j) powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy 

Ujazd”. 
6.   Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.  



7. Interpelacje i wolne wnioski. 
8. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 31 stycznia 2017 r. do dnia 27 lutego 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: 
- ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu  
z terenu Gminy Ujazd. 
- podpisano porozumienie z WFOŚiGW w Opolu dotyczące współpracy w zakresie Programu 
ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim. 
Burmistrz poinformował też radnych o ważnych spotkaniach, w których uczestniczył: 
- w posiedzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”, 
- w posiedzeniu Rady Zatrudnienia PUP w Strzelcach Opolskich, 
- w spotkaniu w KSSE w sprawie podpisania porozumienia dot. uzbrojenia SAG w Olszowej, 
- oraz w dwóch spotkaniach w sprawie organizacji Domu dziennego pobytu dla seniorów  
w ramach projektu RPO WO – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. 
Gmina Ujazd planuje złożyć wniosek do RPO WO 2014-2020 w partnerstwie z Krajowym 
Instytutem Gospodarki Senioralnej o dofinansowanie Działalności Domu Dziennego Pobytu 
(dla seniorów). Planowana lokalizacja DDP to świetlica w Niezdrowicach. Dofinansowanie  
z EFS wynosi max. 94,5 % (Gmina 5,5 %), a czas trwania projektu wynosi 24 miesiące. 
Radny Waldemar Fogel w odniesieniu do ogłoszenia naboru wniosków o usunięcie azbestu 
zasugerował, żeby zwiększyć rozpowszechnienie informacji o możliwości dofinansowania, 
bo być może nie dotarła ona do wszystkich mieszkańców, ale Burmistrz stwierdził, że 
program funkcjonuje już kilka lat, robiono inwentaryzację pokryć dachowych z azbestu,  
a wszyscy zainteresowani są powiadomieni o możliwości uzyskania środków na usunięcie 
azbestu. 
Waldemar Fogel nawiązując do informacji o budowie kanalizacji burzowej w SAG zapytał, 
czy nie trzeba by przeprowadzić konsultacji z mieszkańcami w sprawie budowy zbiornika 
wodnego. Burmistrz odparł, że zbiornik będzie usytuowany z dala od zwartej zabudowy, a dla 
zabezpieczenia optymalnego zagospodarowania wód burzowych potrzebny jest dodatkowy 
zbiornik. 
Radna Dorota Stanek zapytała o ustalenia z posiedzenia Rady Zatrudnienia w PUP w 
Strzelcach Opolskich – m.in. jaki jest w naszej gminie poziom bezrobocia. Burmistrz 
odpowiedział, że jeden z najniższych w regionie, a na posiedzeniu omawiano sposoby 



pobudzania rynku pracy: staże, roboty publiczne, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej dla osób bezrobotnych. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- nadania nazwy ulicy, 
Projekt przedstawił Burmistrz Ujazdu. Wniosek o nadanie nazwy ulicy złożyła firma 
MUBEA zlokalizowana przy drodze publicznej - gminnej o nr ewidencyjnym 105786O,   
numerze działki 30/1, położonej w miejscowości Zimna Wódka  na odcinku od ulicy 
Europejskiej w Zimnej Wódce, prostopadle w kierunku Brzezin. 
Firma zamierza w części finansować budowę drogi publicznej - gminnej,  nie posiadającej  
jeszcze nazwy ulicy. W związku z powyższym zaproponowała nazwę ulicy „MUBEA” co 
zostało  zaakceptowane konsultacjami z mieszkańcami wsi Zimna Wódka, Sieroniowice oraz 
Olszowa. Pismo o nazwie ulicy wysłano do KSSE Podstrefy Gliwice i też zostało 
zaakceptowane pozytywnie.  
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
Radny Waldemar Fogel wyraził opinię, że ulica ta powinna się nazywać Starostrzelecka; jest 
jej przedłużeniem, a ta nazwa funkcjonuje w gminie od wielu lat.  
Część radnych zauważyła jednak, ze skoro firma Mubea sfinansowała budowę tej drogi to 
powinniśmy jak najbardziej przychylić się do jej wniosku i nazwać odcinek drogi zgodnie z 
propozycją inwestora. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych. 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    2 
Uchwała nr XXIX.165.2017 została podjęta większością głosów. 
 
- określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ujazd w zakresie 
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 
Przedstawiony projekt uchwały przez Kierownik Referatu Urzędu Irenę Tiszbierek, dotyczy 
określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Ujazd. W dniu 16 października 
2010r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz.U. z 2016r. 
poz. 176 ze zmianami). Ustawa o sporcie wprowadza pewne nowe rozwiązania prawne  
i ujednolica dotychczasowe zapisy ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o sporcie 
kwalifikowanym .Zmianie uległy także przepisy dotyczące finansowania klubów sportowych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa stwarza samorządowi możliwość 
finansowania sportu na warunkach i w trybie określonym w uchwale organu stanowiącego, z 
tym, że organ musi wskazać cel publiczny, który jednostka samorządu terytorialnego 
zamierza osiągnąć. Niniejsze przepisy stworzyły podstawy prawne do udzielenia dotacji 
klubom jako podmiotom, których działalność służy realizacji celów publicznych 
przypisanych samorządom. Taki cel to m.in. poprawa warunków uprawiania sportu przez 
zawodników lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnych do działalności sportowej. 



Te cele muszą być każdorazowo określone w uchwale. Środki finansowe na wspieranie 
rozwojowi sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej gminy Ujazd. 
Projekt uchwały określa: warunki i tryb otrzymania dotacji, formę umowy o dotację, sposób 
kontroli realizacji wykonywanego zadania i tryb rozliczenia dotacji. 
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  15 Radnych: 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXIX.166.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- rozwiązania spółki kapitałowej Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. 
Projekt przedstawił Burmistrz Ujazdu. 
Rozwiązanie spółki kapitałowej Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości następuje  
z powodu upływu okresu funkcjonowania Spółki, który był warunkiem otrzymania 
dofinansowania inwestycji z funduszy unijnych. Koszty funkcjonowania Inkubatora w dużej 
mierze obciążały budżet Gminy, częściowo tylko pokrywane przez dochody za wynajem 
pomieszczeń. Likwidacja Spółki ma na celu ograniczenie kosztów, a jej obowiązki przejmie 
Urząd. Pomieszczenia Inkubatora nadal będą przedmiotem wynajmu dla nowych firm. 
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  15 Radnych: 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXIX.167.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 
pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
Projekt przedstawiła Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa. Głównym celem podjęcia tej 
uchwały jest dostosowanie jej zapisów do aktualnej podstawy prawnej. Zmodyfikowano też 
nieznacznie brzmienie treści kryteriów. 
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 XXIX.168.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
Kolejny projekt został przedstawiony przez Dyrektor GZO Małgorzatę Kulesę. W nowej 
uchwale dostosowano zapisy uchwały do zaktualizowanej podstawy prawnej, wprowadzono 
pojęcie „oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, bowiem od 1 września 
2017r. funkcjonujące dotychczas oddziały zamiejscowe przedszkola w Ujeździe (5 oddziałów 
z 6) stają się oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych, w obwodzie których się 
znajdują, oraz zmodyfikowano brzmienie treści kryteriów, ich wartość punktową oraz formę 
potwierdzania spełnienia kryteriów. 
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 XXIX.169.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- dostosowania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd do nowego 
ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
Ten projekt także omówiła Dyrektor GZO. Na zeszłej sesji podjęto uchwałę w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Ujazd do nowego ustroju szkolnego. 
Otrzymaliśmy pozytywną opinię Kuratorium oświaty na temat tamtego projektu i teraz można 
już podjąć uchwałę właściwą. 
Niniejsza uchwała określa:  
- plan sieci ośmioletnich szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ujazd, a także ich 
granice obwodów, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r; 
- plan sieci, prowadzonych przez Gminę Ujazd, klas dotychczasowego gimnazjum w szkole 
podstawowej z określeniem dla nich obwodu, na okres od 1 września 2017 r. do dnia  
31 sierpnia 2019 r. 
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 XXI.170.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających  
z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu budżetowego, 
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. 
W związku z centralizacją podatku VAT, konieczne jest ustalenie zasad przekazywania           
z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów          
i usług dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe. 
Obowiązek ten wynika z art. 16 ust. 2 pkt. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1870). 
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 XXIX.171.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok, 
Projekt omówiła Skarbnik Gminy.  
Zwiększenie  planu dochodów w kwocie 6 000,00 zł nastąpiło z powodu: zwiększenia planu 
dotacji na prowadzenie spraw związanych z rolnictwem (pismo Wojewody Opolskiego z dnia 
03.02.2017r. o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji na 2017r.) oraz zwiększenia planu 
dotacji na dożywianie (pismo Wojewody Opolskiego z dnia 03.02.2017r. o ostatecznych 
kwotach dochodów i dotacji na 2017r.) 
Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1 181 082,00 zł wynika z: 
- korekty planu dochodów po przeprowadzonym przetargu, zadanie to znajduje się na liście 
dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2020 
- zmniejszenia planu dotacji na realizację programu 500+ (pismo Wojewody Opolskiego  
z dnia 03.02.2017r. o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji na 2017r.) 
- zmniejszenia planu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych. 
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 2 096 982,00 zł wynika głównie ze zmniejszenia 
planu wydatków po przeprowadzonym przetargu na zadaniu - Rozbudowa drogi gminnej  
Nr 1057760 ul. Europejska w miejscowości Olszowa i Zimna Wódka, korekty rozdziału  
i nazwy zadania - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej dz. Nr 219, 
korekty grupy wydatków i przeniesienia środków miedzy działami i rozdziałami budżetu. 
 
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 921 900,00 nastąpiło w wyniku: 
- zwiększenia planu wydatków na realizację dowozu dzieci i transport gminny przez Związek 
Powiatowo – Gminny „ Jedź z nami”, 



- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:   
a) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sieroniowicach – 10 000,00 zł 
b) Budowa  zjazdu z działki gminnej nr 840/10 w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej na drogę 
powiatową nr 14610 – 10 000,00 zł 
c) Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej w Olszowej – 25 000,00 zł 
- opracowania dokumentacji i studium wykonalności na nowe zadanie - Rewitalizacja Placu  
1 Maja w Ujeździe , 
- wprowadzenia zadania – „Polsko-czeski obóz sportowo-rekreacyjny”, 
- zakupu zestawu interaktywnego dla PSP w Olszowej, 
- wprowadzenia zadania - Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
publicznych Gminy Ujazd tj.  Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe, 
- zwiększenia planu wydatków na dożywianie podopiecznych OPS, 
- dotacji celowej dla starostwa na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych, 
-montażu dodatkowych punktów świetlnych – Wydzierów, Niezdrowice, Klucz, Olszowa, 
-wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych  budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych 
w Ujeździe ul. Bursztynowa – 50 000,00 zł, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych  w 
Księżym Lesie – 50 000,00 zł, doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia i siłownie 
zewnętrzne w Balcarzowicach – 50 000,00 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  15 Radnych: 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXIX.172.2017 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 2017 roku po stronie dochodowej zmniejszył się o kwotę  
1 174 801,83 zł. 
Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 224 719,83 zł, a majątkowe o kwotę 950 082 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 31 905 965,17 zł, dochody bieżące  
- 21 709 853,17 zł, dochody majątkowe - 10 196 112,00 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2017 roku zmniejszył się o kwotę 1 174 801,83 zł. 
Wydatki bieżące zmniejszyły się o się o kwotę 230 719,83 zł, kwota wydatków majątkowych 
zmniejszyła się o 944 082,00 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 35 996 920,17 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 20 568 270,17 zł, wydatki majątkowe - 15 428 650,00 zł. 
W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZ i UO „Czysty 



Region” do kwoty 28 406,00 zł rocznie. 
Wynik – Planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 4 090 955,00 zł. 
Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 1 141 583,00 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  15 Radnych: 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXIX.173.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd” 
Projekt przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej  Tomasz Cichoń. 
W związku z dostarczeniem do Rady Miejskiej wniosków o wyróżnienie tytułem ”Zasłużony 
dla Gminy Ujazd”, należy powołać doraźną komisję do spraw nadania tego tytułu zgodnie z 
pkt 1 rozdz. II regulaminu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd” i „Zasłużony 
dla Gminy Ujazd”. W skład Komisji zgodnie z tym regulaminem wchodzą przewodniczący 
Komisji Stałych Rady Miejskiej oraz Burmistrz Ujazdu. 
 
Przewodniczący obrad zapytał kandydatów do komisji o zgodę, a po jej uzyskaniu 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 XXIX.174.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Zgłoszono pisemne wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej 
odbytego dnia 23 lutego 2017 roku: 
- Radna Agata Trusz zgłosiła konieczność naprawy nawierzchni na moście na Kanale 
Gliwickim, (dziury w nawierzchni na wjeździe i wyjeździe z mostu); 
- Radny Adrian Urbańczyk zwrócił się do Burmistrza Ujazdu o podjęcie kroków w celu 
odwodnienia ul. Gliwickiej w Niezdrowicach. 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na 
poprzedniej Sesji dotyczące: 
- zasad i norm prawnych regulujących składowanie pryzm z obornika na polach, 



- montażu punktu oświetlenia ulicznego w Niezdrowicach, 
- zmiany lokalizacji przystanku PKS w Sieroniowicach, 
- montażu barierki ochronnej przy ul. Ujazdowskiej w Zimnej Wódce (na skarpie); 
oraz odpowiedź Starostwa Powiatowego w sprawie wykonania oznakowania poziomego 
„przejście dla pieszych” przy wjeździe do szkoły w Ujeździe. 
 
Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Przewodniczący obrad przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2016 rok w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, przygotowane przez Gminny Zarząd 
Oświaty. 
Radna Magdalena Bartodziej zapytała Dyrektor MGODK Krystynę Kałużny o odpowiedź na 
wniosek z Komisji Kultury dotyczący Konkursu: Śląskie beranie, na co Pani Dyrektor 
odpowiedziała, że odpowiedź zostanie przygotowana na następną Sesję, ponieważ wymaga 
także określenia stanowiska współorganizatora, czyli ZGS w Ujeździe, a właśnie teraz szkoła 
ma ferie. 
Radna Magda Bartodziej zapytała jeszcze o przyszły wygląd wiat przystankowych  
w Sieroniowicach, na co otrzymała odpowiedź Pani Inspektor Katarzyny Tomczyk, że wiaty 
będą miały jedną ścianę metalową a pozostałe szklane i są całkiem estetyczne. 
Radna Agata Trusz zapowiedziała, że chciałaby złożyć wniosek o przywrócenie gminie Ujazd 
historycznego herbu i w tym celu zaprosi na posiedzenie Komisji lub Sesję ujazdowskiego 
historyka Dariusza Ciapę, żeby przedstawił radnym historię Ujazdu i jego herbu. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXIX sesję Rady Miejskiej. 
   
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 


