
Protokół nr XXXII/2017 
 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 maja 2017 roku w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1745.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena 
Strycharz, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor 
ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego: Katarzyna Tomczyk, 
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. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji, który 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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2016 rok i sprawozdań 

finansowych: 
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za  2016 rok, 
- przedstawienie sprawozdań finansowych, 
- przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd, 
- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego, 
- przedstawienie opinii Komisji Stałych, 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. 
6. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2016 rok w formie uchwały: 

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium, 
- przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2016 rok. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, 
b) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, 
c) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok, 
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
e) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ujazd” – Pani Teresie Podolskiej, 
f) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ujazd” – Pani Teresie Cwielong. 

8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
9. Interpelacje  i wolne wnioski. 
10. Przyjęcie protokołu z XXXI 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 25 kwietnia 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym. 
Omówił opracowane w tym czasie projekty uchwał i wydane zarządzenia, m.in. o nabyciu od 
Agencji Nieruchomości Rolnych działki w Ujeździe pod Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Podpisane zostały umowy na: 
- dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja Placu  
1 Maja w Ujeździe i rewitalizacja Placu Zamkowego”, 
- utwardzenie drogi gminnej nr 840/10 w Ujeździe, 
- podział na części i aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby zadania 
inwestycyjnego „Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka i 
Sieroniowice”. 
Otrzymano dofinansowanie z RPO WO na projekty: 
- Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, 
- Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciagu pieszo-rowerowego w drodze ul. 
Europejskiej SAG – etap I oraz ciągu pieszo- rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. 
Amerykańskiej – etap V (wniosek złożony wspólnie z Subregionem Kędzierzyńsko-
Strzeleckim. 
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”. 
Burmistrz poinformował też radnych o spotkaniach, w których uczestniczył: 
- w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialności cywilnej samorządu, 
- w seminarium dotyczącym budowy dróg betonowych, 
- w spotkaniu dotyczącym możliwości dofinansowania inwestycji z PROW na lata 2014-
2020. Wskaźniki brane pod uwagę przy przyznawaniu środków – duże bezrobocie i niska 
dochodowość gminy, zatem Gmina Ujazd ma raczej niezbyt duże szanse na uzyskanie 
dofinansowania. 
21 maja odbyły się po raz kolejny w naszej gminie Targi Panieńskie – impreza z roku na rok 
coraz bardziej atrakcyjna i przyciągająca wielu uczestników. Za organizację tej imprezy 
szczególne podziękowania należą się Dyrektor MGODK w Ujeździe Krystynie Kałużny i 
pracownicom Ośrodka. 
Dnia 1 VI b.r., podobnie jak w roku ubiegłym, zostanie zorganizowany Gminny Dzień 
Dziecka na nowym stadionie w Ujeździe, koordynowany przez Grażynę Łupak- Dyrektor 
PSP Olszowa. 
Zapraszamy też na nową imprezę organizowaną w pierwszy weekend lata - „Noc 
Świętojańską nad Zalewem Ujazdowskim” z wieloma atrakcjami. 
 



Rozpatrzenie  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2016 rok  
i sprawozdań finansowych. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2016 r. oraz sprawozdania finansowe 
przedstawiła Skarbnik Gminy Ujazd Helena Strycharz. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska 
powinna rozpatrzyć oprócz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, także sprawozdania 
finansowe i informację o stanie mienia komunalnego na koniec poprzedniego roku. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rada Miejska otrzymała 20 marca b.r., natomiast 
sprawozdania finansowe 20 kwietnia b.r., zgodnie z terminami ustawowymi.  
Sprawozdania te były szczegółowo omawiane zarówno na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 
przygotowującej wniosek o udzielenie absolutorium, jak i Komisji Budżetu, Finansów  
i Gospodarki w dniu 22 maja b.r. oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM  
w Ujeździe w dniu 25 maja b.r.  
Budżet Gminy zgodnie z uchwałą  budżetową Nr XV.80.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe  
z dnia 28 grudnia 2015 roku wynosił 26 373 568,- zł. 
Wartość budżetu na dzień 31.12.2016 zmniejszyła się o 6,5 %, czyli o 1 656 854 zł i 
ostatecznie wyniosła: 24 716 714,00 zł. 
Na plan dochodów 23 959 914,00 zł wykonano  23 327 659,15 zł, co stanowi  97,4 % planu. 
Na plan wydatków   23 959 914,00 zł   wydatkowano  kwotę  22 019 136,61 zł, co stanowi  
91,9 % planu. 
Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 295 986,05 zł (w 
roku poprzednim kwota ta wyniosła 330 840,31 zł). 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły 
kwotę 525 280,37 zł, ulgi i zwolnienia określone w uchwale Rady to kwota: 1 011 001,24 zł. 
W roku 2016 zaplanowano i wykonano przychody w kwocie 756 800 zł oraz rozchody  
w kwocie 756 800 zł. 
Po stronie rozchodowej wolnymi środkami w kwocie 356 800 zł spłacono wcześniej 
zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW. Rozpoczęto też wykup papierów wartościowych w 
Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę: 400 000 zł. 
Różnica miedzy dochodami a wydatkami (nadwyżka budżetowa) wyniosła – 1 308 522,54 zł. 
Zadłużenie Gminy na koniec roku 2016 wyniosło: 2 790 034,64 zł. 
Ogółem na  realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 3 069 177,13 zł, 
a wydatkowano kwotę 2 643 898,71 zł, co stanowi 86,1% planu i 12,0% ogółu wydatków 
wykonanych w 2016 roku. 
Na dzień 01.01.2016 Gmina posiadała prawo własności do gruntów o powierzchni 245,2170 
ha. W wyniku nabycia gruntów na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji 
Drogowej Starosty Strzeleckiego; nabycia z mocy prawa na podst. art. 98 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami za odszkodowaniem w wyniku podziału geodezyjnego; 
nabycia nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych i nabycia gruntów pod poszerzenie 
ciągu pieszo-jezdnego w roku 2016 przybyło Gminie 2,8136 ha, a wskutek sprzedaży i 
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ubyło 0,1801 ha. 
Stan mienia Gminy na 31 grudnia 2016 wynosi 247,8505 ha.  



Gmina Ujazd posiada 100 udziałów na kwotę 448 800 zł w „Ujazdowskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości”. 
 
Wykazane kwoty w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi  
z ewidencji księgowej budżetu na koniec roku 2016. Suma aktywów i pasywów na koniec 
roku 2016 wynosi 4 412 266, 25 zł.  
Natomiast łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 
wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę w wysokości 93 237 038,96  na dzień  
31 grudnia 2016 r. 
 
Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
nr 105/2017 z dnia 12 kwietnia b.r. pozytywnie opiniującą sprawozdanie Burmistrza Ujazdu  
z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2016 r.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych RM w Ujeździe Magdalena Bartodziej odczytała pozytywne opinie Komisji 
na temat sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych oraz informacji o 
stanie mienia komunalnego za rok 2016. 
Następnie przewodniczący zaprosił Radnych do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2016 rok. 
Nie zgłoszono żadnych uwag. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  
za 2016 rok i poddał go pod głosowanie radnych: 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 
Za oddano    15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXII.188.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2016 rok w formie uchwały. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Burmistrza Ujazdu z wykonania 
budżetu Gminy za 2016 rok, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Dorota Stanek 
przedstawiła Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wniosku  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ujazdu  z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.  
Uchwała i wniosek zostały jednomyślnie przyjęte przez cały 5 - osobowy skład Komisji  
i przedstawione Radzie.  
Następnie przedstawiona została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku, wyrażona uchwałą nr 200/2017 
z dnia 16 maja b.r. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Ujeździe o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z wykonania budżetu za 2016 
rok. 



Na ustawowy stan 15 Radnych w głosowaniu wzięło udział 15: 
Za oddano:    15 głosów 
Przeciw:      0 głosów 
Wstrzymujących się:     0 głosów 
Uchwała nr XXXII.189.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
W imieniu radnych Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń złożył bardzo serdeczne 
gratulacje Burmistrzowi Ujazdu - Tadeuszowi Kauchowi oraz Pani Skarbnik Gminy Helenie 
Strycharz z tytułu otrzymania absolutorium. 
Burmistrz Ujazdu podziękował radnym za jednomyślne pozytywne zaopiniowanie 
sprawozdania z wykonania budżetu za zeszły rok i udzielenie absolutorium. Przyznał, że 
współpraca z Radą Miejską tej kadencji jest wyjątkowo dobra – może liczyć na zrozumienie  
i wsparcie dla swoich projektów i planów. Ma nadzieję, że w najbliższych latach zmieni się 
główne źródło dochodów Gminy – z subwencji na podatki. Rozwój strefy ekonomicznej 
naszej gminy będzie wpływał na zmianę struktury dochodów. 
Burmistrz podziękował także wszystkim swoim pracownikom Urzędu i jednostek 
organizacyjnych Gminy, zwłaszcza Pani Skarbnik, która czuwa nad właściwym planowaniem 
i wykonaniem budżetu Gminy. Podkreślił także duże zaangażowanie Pani Katarzyny 
Tomczyk – Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów 
Unijnych. 
Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego punktu: 
 
Podjęcie uchwał: 
- zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, 
Projekt przedstawiła Katarzyna Tomczyk – Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw 
Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Pani Katarzyna Tomczyk. 
W styczniu Rada Miejska w Ujeździe podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na rzecz 
Powiatu Strzeleckiego. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, 
których nazwy muszą być spójne z nazwami w budżecie Inwestora tj. Powiatu Strzeleckiego 
oraz w treści zawartych porozumień. W związku z powyższym istnieje konieczność zmiany 
uchwały w zakresie prawidłowych nazw zadań, które otrzymują brzmienie: 

 
1) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461O Sieroniowice-Ujazd w m. 
Sieroniowice ul. Ujazdowska”. 
2) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461O Sieroniowice-Ujazd w m. 
Nogowczyce ul. Strzelecka wraz z dokumentacją projektową”. 
3) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 Ujazd- Kędzierzyn-Koźle na odcinku 
Ujazd Piaski – Sławięcice wraz z dokumentacją projektową". 
3) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455O Olszowa-Ujazd  w m. Stary 
Ujazd ul. Czterdziestolecia". 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt i poddał go pod głosowanie radnych 



W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 
Za oddano    15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXII.190.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, 
Kolejny projekt, który przedstawiła Kierownik Referatu Katarzyna Tomczyk także dotyczy 
zmiany nazwy zadań inwestycyjnych, które Powiat strzelecki realizuje z dofinansowaniem  
z budżetu Gminy Ujazd. W uchwale dotyczącej dotacji dla Powiatu z kwietnia b.r. nazwy 
zadań otrzymują brzmienie: 

 
1) „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1455O Olszowa-Ujazd w m. Stary Ujazd ul. 
Czterdziestolecia”. 
2) „Przebudowa drogi powiatowej 1457O Ujazd-Niezdrowice-granica województwa 
śląskiego (Pławniowice) na odcinku Ujazd – Niezdrowice”. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt i poddał go pod głosowanie radnych 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 
Za oddano    15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXII.191.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok. 
Projekt został przedstawiony przez Skarbnik Gminy Helenę Strycharz. Zmiany w budżecie są 
następujące: 
Zwiększenie planu dochodów w kwocie 357 351,00 zł, w tym: 
- zwiększenie planu dochodów na zadanie przeniesione do realizacji w latach 2017-2018 z 
2018-2019 w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie - Poprawa jakości powietrza 
w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim - Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia 
ulicznego i ciągu pieszo – rowerowego w drodze ul. Europejskiej w SAG etap I oraz ciągu 
pieszo-rowerowego,  
- zwiększenie planu dochodów na zadanie przeniesione do realizacji w latach 2017-2018  
z 2018r. w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie - Partnerstwo na rzecz 
ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz 
Nadleśnictwa Kędzierzyn – Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd. 
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 1 275 000,00 zł z powodu rezygnacji z realizacji 
zadania - Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbędną przebudową łącznicy autostradowej 
węzła „Olszowa” do drogi wojewódzkiej nr 426. 
 



Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 2 597 049,00 zł z tytułu: 
- korekty klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych na Związek Powiatowo-Gminny 
„Jedź z nami” w związku z wyjaśnieniami RIO w Opolu, 
- dotacji dla starostwa - korekta kwot i nazw zadań:  
a) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 14610 w Sieroniowicach ul. Ujazdowska – 
etap V – 65 000,00 zł, 
b) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 14610 w Nogowczycach ul. Strzelecka na 
odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 14420 Nogowczyce – Balcarzowice – 
35 000,00 zł, 
c) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 14580 Ujazd Kędzierzyn na 
odcinku osiedle Piaski do Sławięcic – 125 000,00 z,ł 
d) Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 14550 w Starym Ujeździe ul.  
  Czterdziestolecia od skrzyżowania z drogą gminną ul. Krzywą od boiska – 25 000,00 zł, 
e) Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 14550 Olszowa - Ujazd w miejscowości   
  Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia – 15 000,00 zł, 
f) Przebudowa drogi powiatowej nr 14570 Ujazd – Niezdrowice -50 000,00 zł, 
- zmniejszenia planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych: 
a) Przebudowa drogi gminnej wraz z niezbędną przebudową łącznicy autostradowej węzła 
„Olszowa” do drogi wojewódzkiej nr 426 – 1 500 000,00 zł, rezygnacja z realizacji tego  
  zadania, 
b) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sieroniowicach – 10 000,00 zł, zmiana nazwy                       
  i zakresu zadania, 
c) Rozbudowa drogi gminnej Nr 1057760 ul. Europejska w miejscowości Olszowa                          
  i Zimna Wódka – 220 649,00 zł, zmniejszenie planu wydatków 
- zmniejszenia planu wydatków i korekt klasyfikacji budżetowej, 
- zmniejszenia planu wydatków na zadaniu Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach 
wraz z zagospodarowaniem, przeniesienie realizacji zadania na lata 2018-2019, 
- rezygnacji z realizacji zadania - Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia i siłownie 
zewnętrzne w Balcarzowicach. 
 
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1 479 400,00 zł z tytułu: 
- dotacji celowej dla starostwa – zmiana nazw i kwot na poszczególne zadania, 
- przeniesienia realizacji zadania w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na 
lata 2017 – 2018, zmiana nazwy – Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – 
Kozielskim - Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo – rowerowego 
w drodze ul. Europejskiej w SAG etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego,  
- korekty zakresu rzeczowego, zmiana kwoty i nazwy - Zakup i montaż wiaty przystankowej 
wraz z utwardzeniem podłoża i chodnika w  Sieroniowicach, 
- wprowadzenia do realizacji nowych zadań: 
a) Przebudowa drogi gminnej ul. 18 Marca w Jaryszowie,  
b) Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Balcarzowcach, 
c) Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Zimnej Wódce,  
d) Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Zimnej Wódce,  
e) Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Niezdrowicach,  



f) Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w Starym Ujeździe,  
g) Przebudowa drogi gminnej ul. 22 Lipca w Jaryszowie,  
h) Uzbrojenie terenu SAG Olszowa –Sieroniowice w infrastrukturę drogową ul. Europejska  -  
  etap IV i V, ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej, 
- wprowadzenia nowego zadania - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Strzeleckiej w 
Jaryszowie – działki o nr. ewid. 321 i 407, 
- remontu lokalu komunalnego w Starym Ujeździe przy ul. Szkolnej, 
- wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne, 
- budowy muru oporowego na działce Nr 413 w miejscowości Klucz, 
- wykupu gruntów, 
- dodatkowych środków na wynagrodzenie dla Komisji Urbanistycznej, 
- dopłaty do Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na przeprowadzenie procesu 
likwidacji spółki, 
- przeniesienia środków na umowę zlecenie dotyczącą koszenia trawy przy PSP Olszowa 
O/Zimna Wódka, 
- zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych na Związek Powiatowo-Gminny 
„Jedź z nami” w związku z wyjaśnieniami RIO w Opolu dotyczącej dowozu dzieci do szkół 
- zmiany nazwy i terminu realizacji zadania w związku ze złożonym wnioskiem  
o dofinansowanie - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy 
Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn – Ochrona różnorodności 
biologicznej Gminy Ujazd, 
- zwiększenia planu wydatków na zadaniach Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych w 
Ujeździe ul. Bursztynowa i Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych  w Księżym Lesie. 
 
Zmniejszenie kwoty planowanych przychodów o 517 843,64 zł – korekta źródła finansowania 
planowanego deficytu  i zmniejszenie planowanego deficytu o 200 000,00 zł. 
 
Zwiększenie kwoty planowanych przychodów o 317 843,64 zł - zmiana źródła finansowania z 
pożyczek i kredytów na wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.  
 
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 XXXII.192.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Skarbnik Gminy Helena Strycharz przedstawiła kolejny projekt uchwały. 
Po zmianach budżetu zarządzeniem Burmistrza  i uchwałą Rady wartości wykazane  
w załącznikach WPF zmieniają się następująco: 



Dochody - Budżet gminy w 2017 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę  
913 25,00 zł 
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4 124,00 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o 
917 649,00 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 31 243 872,98 zł, dochody bieżące  
- 21 965 409,98 zł, dochody majątkowe - 9 178 463,00 zł. 
W 2018 r. plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 217 843,64 zł, a w pozostałych 
latach (2019-2022) o 75 000 zł. 
 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2017 roku zmniejszył się o kwotę 1 113 525,00 zł. 
Wydatki bieżące zwiększyły się o się o kwotę 179 124,00 zł, a wydatki majątkowe 
zmniejszyły się o kwotę 1 292 649,00 zł. 
 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 35 134 827,98 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 20 993 826,98 zł, wydatki majątkowe – 14 141 001 ,00 zł. 
W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZ i UO „Czysty 
Region” do kwoty 28 406,00 zł rocznie. 
Wynik – Planowany deficyt budżetowy zmniejszył się o 200 000 zł i wynosi: 3 890 955,00zł. 
Dług – Planowana kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 3 890 955,00zł (zmniejszyła się 
o 517 843,64 zł). 
Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 971 583,00 zł. 
Wykaz przedsięwzięć zmienił się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 
 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 
Za oddano    15 głosów 
Przeciw      0 
Wstrzymujących się     0 
Uchwała nr XXXII.193.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ujazd” – Pani Teresie Podolskiej, 
Burmistrz Tadeusz Kauch jako Przewodniczący Komisji doraźnej do spraw nadania tytułu 
„Zasłużonego dla Gminy Ujazd” powołanej Uchwałą XXIX.174.2017 z dnia 27 lutego 2017r. 
poinformował radnych o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o nadanie tytułu „Zasłużonej dla 
Gminy Ujazd” wieloletniej Sołtys wsi Olszowa – Teresie Podolskiej i zwrócił się do Rady  
o podjęcie uchwały w tej sprawie. 
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 XXXII.194.2017 została podjęta jednogłośnie. 



 
- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ujazd” – Pani Teresie Cwielong 
Przewodniczący Komisji doraźnej do spraw nadania tytułu „Zasłużonego dla Gminy Ujazd” 
poinformował także radnych o pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję wniosku o nadanie 
tytułu „Zasłużonej dla Gminy Ujazd” Teresie Cwielong – wieloletniej Sołtys wsi 
Balcarzowice i zwrócił się do Rady o podjęcie uchwały w tej sprawie. 
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 XXXII.195.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Józef Duk 
odczytał wnioski z posiedzenia Komisji: 

1) wykonanie remontów cząstkowych w drogach gminnych: 
- Stary Ujazd ul. Cmentarna,  
- Stary Ujazd ul. Młyńska, 
- Zimna Wódka – droga gminna koło boiska sportowego, 
- Olszowa – droga gminna od ul. Wiejskiej w stronę wiaduktu nad autostradą; 

2) wykonanie remontów zaniżonych poboczy dróg gminnych (dosypanie tłucznia): 
- Stary Ujazd ul. Krzywa, 
- Stary Ujazd skrzyżowanie ul. Cmentarnej z drogą betonową, 
- Zimna Wódka – skrzyżowanie drogi gminnej z drogą na Buczkach, 
- Olszowa droga gminna od ul. Wiejskiej w stronę wiaduktu nad autostradą; 

3) remont drogi dojazdowej do posesji ul. Ujazdowska w Jaryszowie do nr 17, 13, 11 i 9; 
4) wyczyszczenie rowu w Kluczu przy ul. Wiejskiej od nr 1 w kierunku przepompowni; 
5) remont drogi dojazdowej do pól w Zimnej Wódce – w kierunku tzw. „Babiej Góry”; 

Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący odczytał odpowiedzi na złożone wnioski i interpelacje na poprzednich 
sesjach od: 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie: 
- wymiany lustra drogowego na ul. Traugutta w Ujeździe; 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie: 
- usunięcia konarów i pni zalegających na poboczu pasa drogowego na odcinku Ujazd-
Jaryszów; 
Burmistrza Ujazdu w sprawie: 
- przebudowy drogi ul. 18 Marca w Jaryszowie, 
- remontów cząstkowych dróg gminnych i dojazdowych, 
- oznakowania pasami przejścia dla pieszych na ul. Strzeleckiej w Ujeździe przed wjazdem do 
szkoły. 
Radni zgłosili następujące wnioski: 



1) Radny Józef Duk w sprawie konieczności oczyszczenia poboczy dróg powiatowych  
z piasku i innych zanieczyszczeń; m.in. przy drodze ul. Ujazdowskiej w Jaryszowie; 

2) Radna Dorota Stanek w sprawie pilnej potrzeby naprawy nawierzchni drogi przy 
wjeździe do szkoły w Ujeździe; 

3) Radny Rajmund Muskała w sprawie konieczności usunięcia suchych konarów  
i gałęzi przy wjeździe do wąwozu na drodze powiatowej do Klucza, bo stanowią 
zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi; 

 
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Radny Kamil Głowania w związku z wizją lokalną Komisji Kultury, Oświaty i Spraw 
Społecznych na boisku sportowym w Ujeździe, zgłosił potrzebę budowy bieżni wokół płyty 
boiska dla wielu chętnych amatorów biegania, na co odpowiedziała Katarzyna Tomczyk, że 
planuje się budowę takiej bieżni przy rozbudowie boisk sportowych (jest już projekt  
i pozwolenie na budowę) przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym, więc biegacze z Ujazdu będą 
mieli gdzie trenować.  
Waldemar Fogel pogratulował Burmistrzowi otrzymania absolutorium i to jednomyślną 
uchwałą Rady Miejskiej. Coraz więcej udaje się pozyskiwać środków zewnętrznych dla 
wsparcia inwestycji gminnych, co przyczynia się do dalszego rozwoju naszej gminy. 
Radny ma jednak uwagi do stanu dróg polnych i dojazdowych do gruntów rolnych i zgłosił 
propozycję, żeby wybrać wykonawcę takich remontów na stałe (np. ZGKiM), który by na 
bieżąco monitorował stan tych dróg i naprawiał także na bieżąco. 
Burmistrz wyjaśnił, że ZGKiM może naprawiać tylko asfaltem na zimno, bo nie ma 
odpowiedniego sprzętu, a to nie daje gwarancji dobrej jakości naprawy. Natomiast 
profesjonalne firmy nie są zainteresowane takimi drobnymi cząstkowymi remontami i nie 
zgłaszają się nawet do przetargów na tego typu zadania. 
 
Na zakończenie głos zabrał radny Powiatu Strzeleckiego Hubert Ibrom, który omówił swoje 
wystąpienia na Radzie Powiatu, złożone wnioski i otrzymane odpowiedzi. Radni otrzymali 
kopie odpowiedzi na wnioski radnego powiatowego. 
Hubert Ibrom dołączył się do gratulacji dla Burmistrza Ujazdu z tytułu otrzymania 
absolutorium; pogratulował także otrzymania specjalnego Lauru Ziemi Strzeleckiej. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXII sesję Rady Miejskiej. 
  
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 
 


