
Protokół Nr XXXI/2017 
 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 24 kwietnia 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 MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor 
ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik OPS w Ujeździe Danuta Ogaza, kierownicy referatów 
Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, Irena Tiszbierek i Katarzyna Tomczyk. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 13 osób, co stanowiło prawomocne quorum. 
W związku z otrzymaniem w dniu 19 kwietnia b.r. uchwały Zgromadzenia Związku 
Powiatowo- Gminnego „JEDŹ Z NAMI” Przewodniczący Rady zgłosił dodatkowy punkt do 
porządku obrad – zaopiniowanie Uchwały Nr 31/I/2017 w sprawie zmiany Statutu Związku 
Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”. 
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) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach 
oświatowych Gminy Ujazd, 

b) udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, 
c) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok, 
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 

6. Zaopiniowanie Uchwały Nr 31/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego 
w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”. 

7. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r.  
8. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej MGODK w Ujeździe.  
9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
10. Interpelacje i wolne wnioski. 
11. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej. 
12. Sprawy różne. 
13. 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 marca 2017 r. do dnia 24 kwietnia 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: 
- opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu w Jaryszowie oraz w Zimnej Wódce, 
- opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z wnioskiem aplikacyjnym o 
dofinansowanie dla zadania: „Rewitalizacja Pl. 1 Maja w Ujeździe”. 
Burmistrz dodał, że z projektu przebudowy Rynku w Ujeździe musieliśmy wycofać budowę 
parkingu podziemnego ze względu na uwagi konserwatora zabytków; istnieje spore 
prawdopodobieństwo znalezienia stanowiska archeologicznego, co zablokowałoby budowę na 
wiele miesięcy. 
Złożono wnioski o dofinansowanie zadań: 
- do PROW za pośrednictwem Stowarzyszenia Krainy Św. Anny – na poprawę oferty 
rekreacyjnej na terenie gminy Ujazd w miejscowościach: Zimna Wódka, Stary Ujazd, 
Olszowa, Ujazd (ul. Kwiatowa), Sieroniowice, Jaryszów; 
- do Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – na rozbudowę kompleksu boisk 
przy ZGS w Ujeździe. 
Radna Agata Trusz zapytała czy przewidziana jest budowa bieżni na boisku przy ZGS, na co 
otrzymała twierdzącą odpowiedź Burmistrza. 
Burmistrz poinformował także radnych o spotkaniach, w których uczestniczył: 
-  posiedzeniach Zarządu i zgromadzeniu członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, 
- w spotkaniu w Cementowni Górażdże dot. budowy i eksploatacji dróg z nawierzchni 
betonowej. 
23 kwietnia b.r. odbyła się Gala finałowa XIX Edycji Laurów Ziemi Strzeleckiej, na której 
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch otrzymał nagrodę specjalną za skuteczne pozyskiwanie 
inwestorów do Strefy Aktywności Gospodarczej Gminy Ujazd. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń oraz wiceprzewodnicząca Magdalena 
Bartodziej w imieniu całej Rady Miejskiej serdecznie pogratulowali Burmistrzowi Ujazdu 
otrzymania tej nagrody. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 
Gminy Ujazd. 
Projekt omówił ogólnie Burmistrz Ujazdu. W związku z: 
- wdrażaniem reformy oświaty, w tym przekształceniem zespołu gimnazjalno-szkolnego  
w szkołę podstawową oraz wprowadzeniem ośmioletniej szkoły podstawowej, 



- rozpoczęciem działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  
w Jaryszowie i Olszowej, 
- zmianą liczby oddziałów zamiejscowych należących do przedszkola w Ujeździe,  
z dniem 1 września b.r. ulega zmianie rodzaj i zakres obowiązków nauczycieli pełniących 
funkcje kierownicze w jednostkach oświatowych. Konieczne staje się ustalenie na nowo 
wymiaru zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom 
pełniącym takie funkcje w prowadzonych przez gminę Ujazd szkołach i przedszkolu.  

  
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  13 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXI.184.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego 
Projekt został omówiony przez Burmistrza przy okazji przedstawienia informacji o pracy 
Urzędu. 
    Powiat Strzelecki zwrócił się o dodatkowe środki na realizację zadań zgłaszanych przez 
naszą Gminę. W związku ze wspólną realizacją zadań na drogach powiatowych w budżecie 
Gminy Ujazd na 2017r. zaplanowano kwotę 65.000,00 zł. 
Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: 

1) Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 1455O Olszowa Ujazd w m. Stary 
Ujazd ul. Czterdziestolecia – 15.000,00 zł; 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1457O Ujazd-Niezdrowice -granica woj. śląskiego 
na odc. Ujazd-Niezdrowice – 50.000,00 zł. 

Po realizacji pierwszego zadania rozwiązany zostanie problem odprowadzenia wód 
burzowych z drogi dojazdowej do gruntów rolnych na Kopaninę w Starym Ujeździe.  
W drugim zadaniu przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej w Niezdrowicach przy 
ul. Wiejskiej, który jest w bardzo złym stanie technicznym. 
 
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  13 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXI.185.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 



- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok, 
Projekt omówiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz 
Zwiększenie planu dochodów w kwocie 550 864,96 zł nastąpiło na skutek: zwiększenia 
dotacji na zwrot części podatku akcyzowego, zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu z 
podatku od nieruchomości, zwiększenia wpływów z tytułu rozliczeń podatku VAT za 2013 
rok, zwiększenia dotacji celowej na przedszkola (191 przedszkolaków, po 1 338,00 zł na 
jednego przedszkolaka), zwiększenia dotacji celowej na zasiłki okresowe dla OPS. 
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 293 500,00 zł wynika z: 
- korekta planu wydatków na zadaniu: Rozbudowa drogi gminnej Nr 1057760 ul. Europejska 
w miejscowości Olszowa i Zimna Wódka,  
- korekta zakresu i nazwy zadania – rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe 
- korekty grupy wydatków w dziale 700. 
 
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 844 364,96 zł wynika z: 
- zwiększenia planu wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, 
- przeznaczenia dodatkowych środków na dotacje dla Starostwa Strzeleckiego na realizację 
ich zadań - modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 14550 Olszowa - Ujazd w 
miejscowości  Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia – 15 000,00 zł, 
przebudowa drogi powiatowej nr 14570 Ujazd – Niezdrowice -50 000,00 zł 
- przeznaczenia dodatkowych środków na zadanie - budowa  zjazdu z działki gminnej nr 
840/10 w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej na drogę powiatową nr 1461 wraz z utwardzeniem 
działki, zmiana nazwy i zakresu zadania – Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej i ul. Wiejskiej 
oraz przebudowa ul. Szkolnej w Olszowej, 
- zmiany nazwy i zakresu zadania – rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe i rewitalizacja 
Placu Zamkowego, 
- zwiększenia planu wydatków na wykup gruntu w miejscowości Klucz na cele publiczne, 
- zwiększenia planu wynagrodzeń w przedszkolach, 
- poniesienia kosztów wydawania decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych, 
- zwiększenia planu wydatków na zasiłkach okresowych. 
 
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  13 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXI.186.2017 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 zwiększył się o kwotę  
562 458,81 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 32 157 397,98 zł, dochody bieżące  
- 21 961 285,98 zł, dochody majątkowe - 10 196 112,00 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2017 roku zwiększył się o kwotę  562 458,81 zł. 
Wydatki bieżące zwiększyły się o się o kwotę 557 458,81 zł, a majątkowe o 5 000 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 36 248 352,98 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 20 814 702,98 zł, wydatki majątkowe - 15 433 650,00 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 1 146 583,00 zł. 
W wykazie przedsięwzięć do WPF zmieniono nazwę i zakres zadania – budowa drogi 
gminnej ul. Zapłotnej i ul. Wiejskiej oraz przebudowa ul. Szkolnej w Olszowej. 
 
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  13 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXI.187.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Zaopiniowanie Uchwały Nr 31/I/2017 Zgromadzenia Związku Powiatowo- Gminnego  
w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”. 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ  Z  NAMI” 
przedstawiła Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów 
Unijnych Pani Katarzyna Tomczyk.                      
Radna Agata Trusz zapytała, czy w tej zmianie chodzi o utworzenie dodatkowego etatu, na co 
otrzymała odpowiedź twierdzącą. 
Innych uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych o zaopiniowanie przedstawionej 
uchwały przez głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział  13 Radnych, 
Za oddano    12 głosów 
Przeciw     1 
Wstrzymujących się    0 
Radni Rady Miejskiej w Ujeździe większością głosów zaakceptowali wprowadzone zmiany 
do Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ  Z  NAMI”. 



Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r.  
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik OPS Danuta Ogaza. 
Art. 16 a ustawy o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek corocznego sporządzania 
Oceny zasobów pomocy społecznej i przedstawiania go radzie gminy do końca kwietnia 
każdego roku kalendarzowego. Przedstawione w opracowaniu dane ukazują lokalną sytuację 
społeczno-demograficzną wraz z problemami i potrzebami mieszkańców naszej gminy oraz 
zadania realizatorów działań z zakresu pomocy społecznej.  
Jednym z najgłówniejszych jest wspieranie osób i rodzin w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych i umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w 
stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych zasobów i możliwości. We wnioskach 
końcowych zawarto ocenę wystarczalności zasobów pomocy społecznej. 
Ocena zasobów pomocy społecznej zawiera dane o sytuacji demograficznej i społecznej w 
gminie Ujazd, dane o korzystających z pomocy i wsparcia, rodzaje pomocy i świadczeń – ich 
ilość i wartość. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej to 199. Ważnym aspektem 
pracy Ośrodka jest od zeszłego roku Program 500 +. W ramach tego programu wypłacono 
zasiłki w kwocie 2 425 205,56 zł. 
 
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności finansowej Miejsko-
Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe 
Protokół pokontrolny nr 9/2017 przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota 
Stanek. Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednomyślnie go przyjęli przez głosowanie. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Nie zgłoszono wniosków z posiedzeń Komisji Stałych. 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń odczytał odpowiedzi Burmistrza na wnioski  
i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji: 
- w sprawie wycięcia gałęzi przy drodze z Sieroniowic na Buczki, 
- w sprawie ustawienia znaku drogowego o ograniczeniu tonażu pojazdów na ul. Wiejskiej w 
Olszowej, 
- w sprawie przekazania wniosku dot. wymiany lustra na ul. Traugutta w Ujeździe do 
GDDKiA, 
- w sprawie przekazania wniosku dot. przechylonych słupów telefonicznych i wiszących 
nisko kablach do ORANGE Polska S.A. 
Radni zgłosili następujące wnioski: 

1) Radny Józef Duk w sprawie potrzeby remontu pobocza drogi ul. 18 Marca  
w Jaryszowie; 

2) Radna Agata Trusz ponowne wnioski w sprawie: 
- załatania dziur na parkingu przed szkołą w Ujeździe, 
- oznakowania pasami przejścia dla pieszych na ul. Strzeleckiej w Ujeździe między 
odcinkami chodnika przed wjazdem do szkoły; 

3) Radny Waldemar Fogel w sprawie wykonania remontów cząstkowych dróg gminnych, 
m.in. drogi do gruntów rolnych Buczki-Sieroniowice; 



4) Radna Teresa Sobota w sprawie konieczności załatania dziury w drodze od ul. 
Zapłotnej w stronę autostrady w Olszowej. 

 
Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Radni otrzymali pisemne sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016, przygotowane przez Sekretarza Gminy. 
Radna Dorota Stanek zadała pytanie o planowany termin przetargu na budowę placów zabaw. 
Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych 
Urzędu Miejskiego Katarzyna Tomczyk odpowiedziała, że Urząd jest w trakcie 
przygotowywania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXI sesję Rady Miejskiej.  
 
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
         

Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 
 
 
 


