
Protokół Nr XXX/2017 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 27 marca 2017 roku w Sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1730.  
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 Katarzyna 
Tomczyk, 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. 
Przewodniczący zgłosił dodatkowy punkt do porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi, ponieważ w dniu 20.03.2017 Wojewoda Opolski przekazał Radzie 
Miejskiej w Ujeździe interwencję mieszkanki Ujazdu dotyczącą niedrożnej kanalizacji 
sanitarnej. Przewodniczący Rady przekazał sprawę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej, 
której stanowisko będzie przedstawione przed podjęciem uchwały. 
Zmiana została zaakceptowana jednomyślnie przez radnych, zatem porządek obrad sesji  
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) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Ujazd 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 

b) ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Ujazd, 

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, 

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości 
własności Gminy Ujazd 

e) 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., 

f) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok, 
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
h) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2018 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki, 



i) podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIII.126.2016 Rady 
Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Ujazdu 

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  
za 2016 rok.  

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2016 rok. 

8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
9. Interpelacje i wolne wnioski. 
10. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej. 
11. Sprawy różne. 
12. 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 28 lutego 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie 
międzysesyjnym; omówił  projekty uchwał przygotowanych na sesję, wydane zarządzenia 
oraz podpisane umowy na zadania inwestycyjne i remontowe, w tym na: 
- rozbudowę drogi gminnej ul. Europejskiej w Olszowej i Zimnej Wódce wraz z wodociągiem 
i kanalizacją sanitarną, 
- kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków  
w Ujeździe”, 
- kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Europejskiej  
w Olszowej i Zimnej Wódce wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną”, 
- zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Strzeleckiej w Sieroniowicach, 
- remont oświetlenia ulicznego na Placu Zamkowym w Ujeździe, 
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej  
w Olszowej”, 
- budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1461 O na działkę gminną nr 840/10 w obrębie 
Ujazdu. 
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Ujazd miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych, 
Projekt omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Monika Jastrzembska. Uchwała ta 
porządkuje i uaktualnia zapisy dwóch uchwał Rady Miejskiej w Ujeździe: 



- uchwały Nr XL/224/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych;  
- uchwały Nr XXXVII/169/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie zasad usytuowania na 
terenie gminy Ujazd miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych 
napojów. 
Zmianie ulega jedynie limit odległości od określonych obiektów: z 50 m na 25 m, aby 
umożliwić sprzedaż alkoholu na imprezach plenerowych na Placu Zamkowym w Ujeździe 
(np. na imprezie sylwestrowej). 
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 XXX.175.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Ujazd 
Ten projekt został omówiony także przez Monikę Jastrzembską. Ma on na celu, podobnie jak 
poprzedni, uaktualnienie zapisów starej uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe i dostosowanie 
ich do obecnej sytuacji handlowej gminy. Poprzednia uchwała RM w Ujeździe w tej sprawie - 
Nr V/25/94 była podjęta 28 października 1994 r. 
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 XXX.176.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt  

Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Monika Jastrzembska przedstawiła także 
kolejny projekt. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt art. 11a, Rada Miejska corocznie do 31 
marca ustala program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Gmina przekazała do schroniska w Kędzierzynie-Koźlu od 1998 roku 94 szt. 
bezdomnych psów (najwięcej w latach 2010-2013 i 2015).  
 
Obecnie w schronisku w Kędzierzynie-Koźlu znajduje się 5 psów z terenu gminy Ujazd. 
Pozostałe psy w większości trafiły do adopcji. Projekt Programu zgodnie z art. 11a ust. 7 



został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Towarzystwu 
SOS dla Zwierząt w Opolu oraz dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze 
Gminy.  
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 XXX.177.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności 
Gminy Ujazd 

Projekt przedstawiła Monika Jastrzembska. Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej 
uchwały stanowią własność Gminy Ujazd i znajdują się w gminnym zasobie nieruchomości. 
W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości 
mogą być przedmiotem obrotu. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą  
o gospodarce nieruchomościami do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie 
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony. Wymienione działki oddane są w dzierżawę ich wieloletnim użytkownikom  
na cele rolnicze. 
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 XXX.178.2017 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 omówiła Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa. Na zeszłej sesji podjęto uchwałę  
w tej sprawie, jednak wymagany jest zapis o ogłoszeniu niniejszej uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego, ponieważ jest to akt prawa miejscowego, stąd 
potrzeba zmiany uchwały. 
Otrzymaliśmy pozytywną opinię kuratora oświaty w sprawie tej uchwały. 



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 XXX.179.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok 
Projekt omówiła Skarbnik Gminy.  
Zwiększenie  planu dochodów w kwocie 1 615 897,00 zł nastąpiło na skutek: zwiększenia 
wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmiany klasyfikacji budżetowej 
dochodów w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz 
korekty źródła dochodów w związku z podpisaną w dniu 22.12.2016 r. umową z Marszałkiem 
Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu w ramach RPOWO na lata 2014 – 2020 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 599 800,00 zł na 
zadanie: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe. 
Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1 926 923,00 zł wynika z: 
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej, 
- korekty dochodów w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, 
- korekty źródła dochodów na finansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe. 
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 2 780 622,00 zł wynika głównie ze zmniejszenia 
planu wydatków w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej, zmniejszenia 
planu wydatków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, korekty wydatków z związku ze 
zmianą źródeł finansowania zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe. 
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 2 469 596,00 zł nastąpiło w wyniku: 
- zmiany planu wydatków ze względu na źródła finansowania inwestycji - rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Ujeździe, 
- przeznaczenia środków dla policji na dodatkowe dyżury, 
- przeznaczenia środków na zakup wyposażenia, szkolenia pracowników i zwiększenie odpisu 
na ZFŚS. 
 
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 XXX.180.2017 została podjęta jednogłośnie. 



- zmiany wieloletniej prognozy finansowej      
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Po zmianach budżetu Gminy uchwałą RM 
zmieniają się wartości wykazane w załącznikach Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Dochody - Budżet gminy w 2017 roku po stronie dochodowej zmniejszył się o kwotę  
311 026,00 zł. 
Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 311 026,00 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 31 594 939,17 zł, dochody bieżące  
- 21 398 827,17 zł, dochody majątkowe - 10 196 112,00 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2017 roku zmniejszył się o kwotę 311 026,00 zł. 
Wydatki bieżące zmniejszyły się o się o kwotę 311 026,00 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 35 685 894,17 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 20 257 244,17 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. 
Dług – Planowana kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 4 408 798,64 zł. 
Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 1 141 583,00 zł. 
 
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 XXX.181.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2018 rok środków 
stanowiących fundusz sołecki 
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r.  
o funduszu sołeckim nakłada na organy stanowiące gmin obowiązek podjęcia uchwał  
w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w roku przyszłym  
w budżecie środków na fundusz sołecki. W tym roku zarówno sołtysi, jak i radni zdecydowali 
się na utworzenie funduszu sołeckiego w roku 2018. 
Jeśli rada gminy zdecydowała się na utworzenie funduszu sołeckiego, wówczas mieszkańcy 
sołectwa znajdującego się na terenie gminy mogą do 30 września roku poprzedzającego rok, 
w którym sołectwo chce otrzymać pieniądze, złożyć wniosek o środki z funduszu. Wniosek 
taki może zostać uchwalony na specjalnie zwołanym zebraniu wiejskim z inicjatywy sołtysa, 
rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy 
wskazać cel na jaki mają zostać przeznaczone środki z funduszu sołeckiego (realizacja 
takiego celu musi zostać uzasadniona) oraz koszt realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo w ramach funduszu sołeckiego określa 
się według zapisanego w artykule 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim wzoru. Zgodnie z nim 



ilość środków zależna jest od liczby mieszkańców sołectwa i tzw. kwoty bazowej. Środki  
z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczane na realizację tych przedsięwzięć, które są 
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze 
strategią rozwoju gminy. Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 7 ww. ustawy pieniądze z funduszu 
sołeckiego można również przeznaczyć na sfinansowanie usunięcia skutków klęski 
żywiołowej. 
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 XXX.182.2017 została podjęta jednogłośnie. 
  
- podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIII.126.2016 Rady Miejskiej 
w Ujeździe z dnia 29 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Ujazdu 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Doroty Stanek  
o przedstawienie stanowiska w sprawie otrzymanej skargi. Oto stanowisko Komisji: 
Komisja Rewizyjna, działając na zlecenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe 
dokonała analizy złożonej skargi Pani                        (przekazanej przez Wojewodę 
Opolskiego w dniu 20 marca 2017 r.) na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 roku, porównując 
ją do skargi złożonej przez Skarżącą do Wojewody Opolskiego na działalność Burmistrza 
Ujazdu w dniu 2 września 2016 roku.  
W skardze, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 20.03.2017 r. Skarżąca 
nie wskazała nowych okoliczności, a jedynie powieliła zarzuty przedstawione w skardze  
na Burmistrza Ujazdu skierowanej do Wojewody Opolskiego z dnia 02.09.2016 r.   
Rada Miejska w Ujeździe uchwałą nr XXIII.126.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi uznała skargę Pani                 za bezzasadną z przyczyn wskazanych  
w uzasadnieniu do uchwały stanowiącym jej integralną część. Uchwała ta została przekazana 
Skarżącej. 
Zgodnie z treścią art. 239 § 1 Kpa w przypadku gdy skarga w  wyniku jej rozpatrzenia została 
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może 
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez 
zawiadamiania skarżącego, co będzie tożsame z rozstrzygnięciem skargi.   
W związku z powyższym Rada Miejska w Ujeździe postanowiła  podtrzymać stanowisko 
wyrażone w uchwale XXIII.126.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia 
skargi na działalność Burmistrza Ujazdu – bez zawiadamiania skarżącej.    
Podtrzymanie poprzedniego stanowiska przez Radę Miejską w Ujeździe – jako organu 
właściwego do rozpatrzenia skargi na podstawie art. 229 pkt. 3 Kpa, powinno być wyrażone 
przez ten organ. W przypadku organu o charakterze kolegialnym i wieloosobowym jakim jest 



Rada Miejska formą jego działania jest podejmowanie uchwał, stąd podtrzymanie przez Radę 
poprzedniego stanowiska w sprawie skargi wymaga podjęcia uchwały w tym przedmiocie.    
 
Radny Rajmund Muskała dodał, że Skarżąca nie wyraża zgody na badanie drożności 
kanalizacji metodą zadymiania, a to mogłoby pomóc ustalić przyczynę zgłaszanego 
problemu. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych. 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    1 
Uchwała nr XXX.183.2017 została podjęta większością głosów. 
 
Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 
rok. 
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik OPS Danuta Ogaza zgodnie z art. 179 ust.1 ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Sprawozdanie zawiera zadania Gminy 
nałożone przez ustawę, strukturę rodzin objętych pomocą OPS (jest 132 takich rodzin), 
przesłanki uprawniające rodziny do świadczeń z pomocy społecznej, liczbę dzieci w pieczy 
zastępczej (na koniec roku 2016 było 7 dzieci), wykaz instytucji i organizacji realizujących 
zadania w zakresie wspierania, także materialnego, rodzin oraz szczegółowe zadania 
realizowane w przypadkach rodzin zagrożonych bezradnością, patologią i dysfunkcyjnych,  
a także w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 
 
Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2016 rok 
Sprawozdanie przedstawiła także Kierownik OPS Danuta Ogaza. Radni otrzymali pisemną 
kopię sprawozdania. 
Działania wyznaczone w Programie mają charakter ciągły. Głównym podmiotem 
realizującym zadania jest Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie. Został on powołany Zarządzeniem Burmistrza na kolejną kadencję: 2014-2017.  
W roku 2016 odbył 5 posiedzeń. W skład Zespołu wchodzi 6 osób. Pracują one  
w utworzonych grupach roboczych.  
W ramach realizacji programu od X 2012 roku pełnione są 2 razy w miesiącu dyżury 
psychologa. 
Ogółem w roku 2016 w ramach programu wydatkowano kwotę: 3.360,00 zł na zatrudnienie 
psychologa dyżurującego dwa razy w miesiącu oraz 2 134 zł na obsługę Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Zgłoszono pisemne wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej 
odbytego dnia 23 marca 2017 roku: 
- Radna Agata Trusz zgłosiła konieczność wymiany zniszczonego lustra drogowego na  
ul. Traugutta w Ujeździe; 



- Radna Teresa Sobota zwróciła się o ustawienie znaku drogowego o ograniczeniu tonażu 
pojazdów (z wyjątkiem mieszkańców) na ul. Wiejskiej – drodze gminnej w Olszowej (koło 
kościoła w kierunku Strefy). 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń odczytał odpowiedzi na wnioski  
i interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach: 
- ze Starostwa Powiatowego w sprawie usunięcia pni i konarów w pasie drogi powiatowej: 
Ujazd – Jaryszów i przycięcia koron lip przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego z Wiejską  
w Ujeździe 
oraz Burmistrza: 
- w sprawie odwodnienia ul, Gliwickiej w Niezdrowicach, 
- w sprawie przekazania wniosku dot. naprawy nawierzchni drogi na moście na Kanale 
Gliwickim do Starostwa Powiatowego, 
- w sprawie wniosku Komisji Kultury dot. konkursu „Śląskie Beranie”. 
 Odpowiedź ze Starostwa Powiatowego bardzo oburzyła radnych, ponieważ nie była zgodna  
z prawdą – pnie i konary drzew w pasie drogi powiatowej Ujazd- Jaryszów nie zostały 
usunięte (z początkiem lutego), jak napisano w piśmie do Rady. Jest to objaw lekceważenia 
radnych – stwierdzili Magdalena Bartodziej i Józef Duk – trzeba ponownie napisać do 
Starostwa Powiatowego i wyrazić nasze oburzenie. 
Radna Teresa Sobota zgłosiła problem przechylonych masztów telefonicznych w Olszowej  
i wiszących nisko przewodów (np. przy wyjeździe z ul. Zapolnej na ul. Szkolną). 
Radny Kamil Głowania złożył wniosek w sprawie wycięcia gałęzi przy drodze z Sieroniowic 
na Buczki. 
 
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXIX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Radni otrzymali pisemne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Uzależnieniom. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd w roku 2016 wydatkowano  kwotę  51 204,20 zł, 
natomiast w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd  
w 2016 roku wydatkowano kwotę: 14 996,00 zł. Dochody Gminy z wydanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły: 64 928,67 zł. 
Radny Fogel zwrócił się do Burmistrza w sprawie potrzeby szerszej informacji w prasie 
lokalnej dotyczącej planowanej rewitalizacji Rynku w Ujeździe, a zwłaszcza jej finansowania 
(w przeważającej części z funduszy unijnych), ponieważ jest to kolejna znaczna inwestycja  
w Ujeździe. 
Burmistrz w odpowiedzi wyjaśnił, że temat był już omawiany w Strzelcu Opolskim, wraz  
z przedstawieniem projektu. 
Radny Fogel dodał, że należałoby po zimie zrobić przegląd dróg gminnych i wykonać 
najpotrzebniejsze remonty ich nawierzchni. 



Radna Barbara Matuszek zwróciła uwagę na zapadlinę na nawierzchni ul. Damrota  
w Ujeździe. 
Radny Józef Duk poruszył sprawę składania deklaracji mieszkańców w sprawie przyłączenia 
do sieci gazowej. Mimo, że było to omawiane na zebraniu, oddźwięk społeczny na razie jest 
niewielki.  
Burmistrz zapowiedział publikację artykułu na ten temat w „Strzelcu Opolskim”. 
Natomiast Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda zadeklarował, że pracownicy zakładu przy okazji 
roznoszenia rachunków za wodę mogą dostarczać deklaracje na gaz. 
Burmistrz poinformował radnych o przygotowywaniu lokalizacji (1 ha gruntów) pod 
instalację PSZOK-a oraz o planie budowy ronda w SAG w tym roku. 
Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał o obowiązku składania 
corocznego oświadczenia majątkowego. Radni otrzymali po dwa egzemplarze druków 
oświadczeń.  
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXX sesję Rady Miejskiej. 
   
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 


