
Protokół nr XXXIII/2017 
 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 22 czerwca 2017 roku w sali Miejsko-
Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe w godzinach 1200 – 1500.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena 
Strycharz, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor MGODK w Ujeździe Krystyna 
Kałużny, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownicy 
Referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, Irena Tiszbierek, Katarzyna Tomczyk, 
radny Powiatu Strzeleckiego Hubert Ibrom, przedstawicielka tygodnika „Strzelec Opolski” 
Patrycja Leszczyk, dyrektorzy szkół gminnych i przedszkola, sołtysi gminy, a także 
wyróżnione tytułem Zasłużony dla Gminy Ujazd byłe wieloletnie sołtyski: Olszowej – Teresa 
Podolska i Balcarzowic – Teresa Cwielong. Obecni byli również najlepsi absolwenci szkół 
gminnych i stypendyści wraz ze swoimi wychowawcami oraz rodzicami. 
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. 

Uroczysta część sesji z udziałem absolwentów szkół gminnych: 
3. Wręczenie tytułów „Zasłużona dla Gminy Ujazd”. 
4. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania 

wyróżnień absolwentom. 
5.  Wręczenie nagród wyróżnionym absolwentom szkół gminy Ujazd. 
6.   Wręczenie uczniom nagród – stypendium Burmistrza Ujazdu. 
7.  Wolna dyskusja. 
 Część robocza: 
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym. 
9. Informacja o pracy Burmistrza. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

b) ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla 
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze,  

c) regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników 
wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd, 

d) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok, 
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
f) rozpatrzenia skargi. 



 
11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Ujazd na lata 2015-2016. 
12. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
13. Interpelacje i wolne wnioski. 
14. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej. 
15. Sprawy różne. 
16. Zakończenie posiedzenia. 
 

Część uroczysta XXXIII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Wręczenie tytułów „Zasłużona dla Gminy Ujazd”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń oraz Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch 
przystąpili do uhonorowania tytułem „Zasłużona dla Gminy Ujazd” wieloletnich sołtysek 
i działaczek społecznych: Teresy Podolskiej - byłej sołtyski wsi Olszowa oraz Teresy 
Cwielong - byłej sołtyski wsi Balcarzowice. Rada Miejska przyznała to zaszczytne 
wyróżnienie Uchwałami Nr XXXII.194.2017 i XXXII.195.2017 z dnia 29 maja 2017 roku. 
Swoją długotrwałą pracą oraz zaangażowaniem w życie wsi, mieszkańców oraz gminy 
w pełni zasłużyły na powyższy tytuł.  
Teresa Podolska była ponad 30 lat sołtysem i animatorką życia społecznego we wsi 
Olszowa. Jej nieustające zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej towarzyszyło wielu 
inwestycjom na terenie wsi: budowie kanalizacji sanitarno-burzowej i wodociągu, chodników 
i dróg. Wspólnie z grupą mieszkańców urządziła plac zabaw dla dzieci. Przyczyniła się do 
budowy kaplicy i remontu zabytkowego kościoła w swojej wsi. Od końca lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Gminie Ujazd organizowane są dożynki gminne,  
na których odbywają się konkursy na najbarwniejszy korowód dożynkowy i konkurs  
na najładniejszą koronę żniwną. Pani Teresa od lat osobiście projektuje i nadzoruje 
wykonywanie korony żniwnej. Olszowskie korony żniwne nie mają sobie równych na 
szczeblu gminnym. Od kilku lat ich korony zgłaszane są do konkursu wojewódzkiego, gdzie 
zdobywały nagrody i wyróżnienia, m.in. II miejsce w Dożynkach Wojewódzkich w 2006 r., 
oraz 2015 r., wyróżnienie w Dożynkach Wojewódzkich w 2004 roku, III miejsce  
w Województwie Opolskim w roku 2008 r. i 2010 r., a nawet I miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie Koron i Wieńców Dożynkowych w roku 2011. 
Pani Teresa Podolska jest prawdziwym społecznikiem, angażującym się w sprawy swojej wsi 
całym sercem. W roku 2013 została wyróżniona zaszczytnym tytułem Perły Roku  
w plebiscycie organizowanym przez tygodnik Strzelec Opolski. 
 
Teresa Cwielong sołtysem Balcarzowic była przez 16 lat. Od początku swojej działalności 
zabiegała o rozwój wsi. Pierwszym z postawionych celów były starania o budowę kościoła 
we wsi. Aktywizowała mieszkańców do pracy w czynie społecznym. Świątynia 
w Balcarzowicach powstała wreszcie w 2002 roku. Dzięki staraniom sołtyski w pobliżu 
stanęła również grota Maryjna - dziś mieści się w niej figura Matki Bożej Fatimskiej 
przywieziona z Portugalii. Teresa Cwielong wiele wysiłku włożyła w ustalenie wieku 
Balcarzowic, dzięki czemu w 2007 roku odbyły się huczne obchody 550-lecia wioski. 



Bardzo wiele wysiłku i energii poświęciła współmieszkańcom podczas pamiętnej trąby 
powietrznej, która przeszła przez naszą gminę w sierpniu 2008 roku. Pomagała nie tylko 
mieszkańcom Balcarzowic, ale też i sąsiednich wiosek. Zorganizowała u siebie punkt zbiórki 
darów i pierwszej pomocy dla poszkodowanych i koordynowała pracę wolontariuszy.  
Pani Teresa jest także aktywna w działalności kulturalnej – jest członkinią zespołu 
śpiewaczego, działa także chętnie w Związku Emerytów, organizując wiele aktywności dla 
podopiecznych Związku. Jej wieloletnia aktywna działalność społeczna została zauważona  
i doceniona – Pani Teresa otrzymała Srebrny Laur Kompetencji i Umiejętności, a w 2010 
roku Perłę Roku w Plebiscycie Strzelca Opolskiego.   
Obie Panie są prawdziwym przykładem społeczników, zawsze niosące pomoc, zaangażowane 
całym sercem w sprawy wsi.  
Burmistrz Ujazdu wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli obu zasłużonym dla 
Gminy statuetki i bukiety kwiatów. 
 
Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania 
wyróżnień absolwentom. 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Kultury, 
Oświaty i Spraw Społecznych Kamila Głowania o przedstawienie wniosku Komisji 
dotyczącego przyznania wyróżnień najlepszym absolwentom szkół gminy Ujazd w roku 
szkolnym 2016/2017. 
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek, który został przyjęty jednogłośnie przez 
obecnych radnych.  
W związku z wprowadzaną reformą oświatową, która przekształca szkoły podstawowe z 6-
klasowych w 8-klasowe, nie ma w tym roku absolwentów szkół podstawowych, zatem 
zgłoszono do wyróżnienia jedynie kandydatury absolwentów Publicznego Gimnazjum  
w Ujeździe. 
Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżnione zostały:  
 
Absolwentki klasy III publicznego gimnazjum:       
- Barbara Włoszek         – Klasa III A   
- Agata Kocur    – Klasa III A   
- Weronika Ogaza  – Klasa III A   
 
Wymienione uczennice kl. III A gimnazjum w Ujeździe osiągnęły bardzo dobre wyniki  
w nauce, wyjątkowo wysokie średnie ocen, prezentowały wzorową postawę, sumiennie  
i aktywnie uczestniczyły zarówno w zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Rozwijają 
stale swoje zdolności i zainteresowania, stanowią wzór do naśladowania dla koleżanek  
i kolegów i godnie reprezentują swoją szkołę, co jednoznacznie predestynuje ich kandydatury 
do wyróżnienia przez Radę Miejską w Ujeździe. 
Przystąpiono do wręczenia nagród książkowych wyróżnionym przez Radę Miejską 
absolwentom, a wychowawczyni - Pani Irenie Kosarzyckiej i rodzicom listów gratulacyjnych 
i kwiatów. 
 



Następnie Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń, Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty  
i Spraw Społecznych Kamil Głowania oraz Dyrektorki gminnych szkół: w Ujeździe – 
Jadwiga Pszon – Chwedyna; w Jaryszowie – Beata Hornung, w Olszowej – Grażyna Łupak; 
wręczyli stypendia oraz dyplomy najlepszym uczniom z gminy Ujazd oraz listy gratulacyjne 
ich rodzicom. 
Nagroda – Stypendium Burmistrza Ujazdu przyznawane jest za szczególne wyniki w nauce, 
osiągnięcia sportowe i artystyczne uzyskane w danym roku szkolnym przez uczniów 
uczących się w szkołach na terenie gminy Ujazd.  
Tegoroczni stypendyści odnieśli sukcesy w nauce, sporcie oraz artystyczne.  
Ogółem przyznano 45 stypendiów, w tym: 7 uczniom za wyniki w nauce, 20 uczniom za 
osiągnięcia sportowe (12 uczniów z ZGS Ujazd i 8 z PSP Jaryszów) oraz 18 uczniom za 
osiągnięcia artystyczne ( 8 uczniów z ZGS Ujazd i 10 z PSP Olszowa). 
Za wyniki w nauce stypendia otrzymali: uczniowie gimnazjum: Michalska Anna, Kocur 
Agata, Oronowicz Jan, Bednarek Julia, Wilk Alicja oraz uczniowie PSP Olszowa: Ciołczyk 
Zuzanna i Wiśnia Paweł. 
Uroczystość uświetniły występy zespołu wokalnego z ZGS w Ujeździe oraz przezabawne 
monologi w gwarze śląskiej laureatek konkursu wojewódzkiego „Śląskie Beranie”: 
wychowanki przedszkola z Olszowej Emilki Piela i uczennicy PSP w Jaryszowie Julii 
Głowania. 
 
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch podziękował wszystkim nagrodzonym uczniom  
i pogratulował im wspaniałych wyników, z których dumni są zarówno rodzice, jak  
i wychowawcy i nauczyciele. Życzył im wspaniałych, zasłużonych wakacji i dalszych 
sukcesów w nauce. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń również serdecznie pogratulował 
wyróżnionym uczniom i życzył wszystkim szczęśliwych wakacji.  
Głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Magdalena Bartodziej wyrażając 
zadowolenie i satysfakcję z przyznania tytułu Zasłużonych dla Gminy Ujazd, a tym samym 
docenienia wieloletniej pracy na rzecz swoich społeczności i całej gminy, Paniom Teresie 
Podolskiej i Teresie Ćwielong. Pogratulowała także wyróżnionym uczniom i ich rodzicom. 
Serdeczne gratulacje dla obu Zasłużonych dla Gminy Ujazd złożył także Radny powiatowy 
Hubert Ibrom. Obie Panie wyróżniają się piękną społeczną postawą – poświęciły ogromną 
ilość swojego czasu i pracy na rzecz swoich wiosek. 
Radny Hubert Ibrom złożył także gorące podziękowania i gratulacje nauczycielom  
i dyrektorom szkół gminnych za trud wychowania i kształcenia wyróżnionych dziś uczniów; 
gratulacje złożył również samym uczniom życząc im dalszych sukcesów, a po zdobyciu 
wykształcenia – powrotu do naszej gminy, z której powinni być dumni i zawsze pamiętać  
o miejscu swojego pochodzenia. Na koniec życzył im wspaniałych wakacji, pełnych słońca  
i niezapomnianych wrażeń. 
Na zakończenie uroczystej części sesji zrobiono pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych uczniów  
i ich wychowawców.  



Przewodniczący obrad zarządził 15-minutową przerwę. 
Część robocza. 
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 maja 2017 r. do dnia 22 czerwca 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. 
Podpisane zostały umowy na: 
- opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych (m.in.18 Marca w Jaryszowie); 
- przebudowę dróg gminnych: ul. Lipowej w Balcarzowicach, ul. Kwiatowej i Szkolnej  
w Zimnej Wódce, ul. Polnej w Niezdrowicach, ul. Młyńskiej w Starym Ujeździe, ul. 22 Lipca  
i Strzeleckiej w Jaryszowie; 
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę dróg ul. Irlandzkiej  
i Francuskiej w SAG Olszowa; 
- roboty budowlane w ramach zadań: budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ujeździe 
ul. Bursztynowa i w Księżym Lesie; 
- utwardzenie podłoża pod wiatę przystankową i chodnik w Sieroniowicach ul. Strzelecka. 
Burmistrz poinformował też radnych o spotkaniach, w których uczestniczył: 
- w konferencji „Motory przedsiębiorczości i innowacyjności w polityce” w Opolu, 
- w posiedzeniu ZM „Czysty Region”, 
- w delegacji na święto partnerskiej gminy Bridlicna w Czechach. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności 
Gminy Ujazd 
Projekt został omówiony przez Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Monikę Jastrzembską. 
Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały stanowią własność Gminy Ujazd i znajdują 
się w gminnym zasobie nieruchomości. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, 
najem, bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje  
z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do regulacji 
prawnej zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy zawarcie umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Jednak rada gminy może wyrazić 
zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.  
W tej uchwale chodzi o niewielkie działki przeznaczone na usytuowanie kontenerów do 
zbiórki odzieży używanej w Ujeździe i poszczególnych wioskach oraz na postawienie tablic 
reklamowych, a także w dwóch przypadkach pod garaże (w Ujeździe). 
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 XXXIII.196.2017 została podjęta jednogłośnie. 

 
- ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla 
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze 
Projekt był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych w dniu 19 
czerwca b.r. przez Dyrektor GZO Małgorzatę Kulesę. Na sesji nikt z radnych nie miał pytań 
ani uwag do projektu uchwały. 
 
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 XXXIII.197.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników 
wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd 
Ten projekt także był omawiany na posiedzeniu Komisji Stałych. Radni nie zgłosili uwag do 
projektu na Sesji. 
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 XXXIII.198.2017 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: 



Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 3 106 134,30 zł nastąpiło na skutek korekty źródeł 
finansowania zadań inwestycyjnych: Rozbudowa drogi ul. Europejskiej oraz – 
Odprowadzanie wód burzowych w SAG Olszowa.  
Zwiększenie planu dochodów w kwocie 3 474 958,49 zł nastąpiło głównie z powodu 
zawartych umów z Województwem Opolskim na dofinansowanie zadań: Rozbudowa drogi 
ul. Europejskiej i Odprowadzanie wód burzowych w SAG Olszowa oraz zwiększenia planu 
dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i inne materiały edukacyjne, a także na skutek 
rozliczenia podatku VAT za lata 2013 i 2014. 
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 4 840 989,00 zł nastąpiło wskutek korekty źródeł 
wydatkowania środków na zadaniach inwestycyjnych i zmniejszenia planu wynagrodzeń 
rocznych w przedszkolach. 
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 5 209 813,19 zł wynika z korekty źródeł 
wydatkowania środków na inwestycje: Rozbudowa drogi ul. Europejskiej oraz – 
Odprowadzanie wód burzowych w SAG Olszowa, a także z przeznaczenia dodatkowych 
środków na wyposażenie szkól w podręczniki i materiały edukacyjne, na dowóz dzieci, na 
wynagrodzenie asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej oraz na realizację projektu 
„Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe”. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu. 
 
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 XXXIII.199.2017 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  
396 824,19 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 31 640 697,17 zł, dochody bieżące  
- 22 362 234,17 zł, dochody majątkowe – 9 278 463,00 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2017 roku zwiększył się o kwotę 396 824,19 zł. 
Wydatki bieżące zwiększyły się o się o kwotę 382 824,19 zł, majątkowe o kwotę 14 000 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 35 531 052,17 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 21 376 651,17 zł, wydatki majątkowe – 14 155 001,00 zł. 
W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZ i UO „Czysty 
Region” do kwoty 28 406,00 zł rocznie. 
Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 985 583,00 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 XXXIII.200.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- rozpatrzenia skargi 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Stanek przedstawiła opinię Komisji na temat 
rozpatrywanej skargi złożonej przez nauczycielkę w Jaryszowie na działania Dyrektora tej 
placówki. 
W dniu 4 maja 2017 roku do Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe wpłynął wniosek  
nauczycielki szkoły podstawowej z Jaryszowa z 7 kwietnia 2017 r. o „podjęcie interwencji 
zmierzającej do usunięcia nieprawidłowości powstałych w związku z wykonywaniem funkcji 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie”. Dyrektor GZO w Ujeździe, 
pismem z dnia 16 maja 2017 r. przekazała w/w wniosek, zakwalifikowany jako skarga, 
zgodnie z właściwością do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe celem rozpatrzenia 
zgodnie z art.  229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe w dniu 17 maja b.r. przekazał pismo Komisji 
Rewizyjnej z zaleceniem rozpatrzenia wniosku - skargi i opracowania stanowiska do 
przedstawienia na Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe. 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ujeździe na posiedzeniach w dniach 22 maja, 12 i 19 
czerwca 2017 roku dokonała analizy następujących dokumentów: 
1) Wniosku nauczycielki szkoły podstawowej z Jaryszowa o „podjęcie interwencji 
zmierzającej do usunięcia nieprawidłowości powstałych w związku z wykonywaniem funkcji 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie”, 
2) Wyjaśnień pisemnych Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie 
skierowanych do Rady Miejskiej w Ujeździe,  
3)  Oceny pracy dyrektora szkoły podstawowej w Jaryszowie przeprowadzonej zgodnie z 
prawem oświatowym (Kartą Nauczyciela) z lutego 2017 roku. 
Ponadto Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2017 r. wysłuchała ustnych 
wyjaśnień złożonych przez skarżącą oraz Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Jaryszowie dotyczących zarzutów podnoszonych we wniosku złożonym do Rady Miejskiej.   
Po  rozpatrzeniu sprawy Komisji Rewizyjna wyraża następującą opinię:  
Analiza otrzymanych dokumentów i sama Pani                        , poprzez swojego 
Pełnomocnika wskazuje, że działania podejmowane przez Panią Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jaryszowie wypełniają znamiona mobbingu - czynu opisanego w art. 943 § 2 
Kodeksu Pracy.  



Zatem ustalenie ewentualnej zasadności tego typu zarzutów należy do wyłącznej właściwości 
sądu pracy. To sąd pracy, a nie Rada Gminy, może rozstrzygnąć, czy doszło do 
dyskryminowania pracownika. Podobnie sąd pracy może ustalić, czy poczynania dyrektor 
szkoły wobec nauczycielki mają znamiona mobbingu. 
Takie stanowisko zostało ustalone jednomyślnie przez wszystkich członków Komisji. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały z uzasadnieniem opracowanym na podstawie 
opinii Komisji i poddał go pod głosowanie radnych. 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXIII.201.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Ujazd na lata 2015-2016 
Sprawozdanie przedstawiła Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych 
Irena Tiszbierek. 
Program Opieki nad Zabytkami zakłada: zachowanie historycznych układów ruralistycznych, 
poprawę wizerunku przestrzeni publicznej na terenach wiejskich, rozwój agroturystyki  
z wykorzystaniem obiektów i terenów zabytkowych, ochronę historycznego układu 
urbanistycznego Ujazdu, zahamowanie procesu degradacji lokalnych zabytków, rewitalizację 
Pl. 1 Maja i ruin zamku w Ujeździe, wzrost edukacji historycznej i podnoszenie rangi 
obiektów zabytkowych.  
W sprawozdaniu omówione zostały działania realizowane w latach 2015-2016 na terenach 
Ujazdu i innych miejscowości gminy. 
Ważnym wydarzeniem było przejęcie w dniu 14.07.2016 od Agencji Nieruchomości Rolnych 
w Opolu działki, na której znajdują się ruiny zamku w Ujeździe. Nastąpiła już częściowa 
rewitalizacja ruin i ich zabezpieczenie.  
W gminnej ewidencji zabytków są wpisane 102 obiekty zabytkowe, w tym 19 do rejestru 
zabytków. 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Stanek przedstawiła pisemny wniosek Komisji  
o podjęcie próby rozwiązania konfliktu miedzy nauczycielką i dyrektorem PSP w Jaryszowie, 
przez organ prowadzący szkołę, czyli Burmistrza Ujazdu w porozumieniu z Gminnym 
Zarządem Oświaty, jak np. zaangażowanie mediatora, czy zmiany organizacyjne, aby jak 
najszybciej zakończyć spór między stronami i umożliwić właściwe warunki nauki uczniom w 
szkole w Jaryszowie. 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący odczytał odpowiedź Burmistrza Ujazdu na wnioski zgłoszone na poprzedniej 
sesji dotyczące: 
- remontów dróg gminnych i polnych, 



- remontu zaniżonych poboczy i drogi dojazdowej do posesji w Jaryszowie, 
- wyczyszczenia rowu w Kluczu, 
- remontu drogi do „Babiej Góry” w Zimnej Wódce, 
- dróg powiatowych (w Jaryszowie i Kluczu). 
Zgłoszono problem nawierzchni drogi na Buczkach - po budowie kanalizacji są zbyt nisko 
osadzone studzienki.  
Burmistrz powiedział, ze droga jest na gwarancji i wykonawca jest już powiadomiony  
o obniżonych studzienkach. Ma to być naprawione w ramach gwarancji. 
Radna Teresa Sobota zwróciła uwagę na powstałą dziurę w nawierzchni ul. Szkolnej przy 
boisku w Olszowej. Burmistrz zapowiedział remonty cząstkowe dróg, być może wykorzysta 
się do nich betonowe bloczki.  
Radny Józef Duk wyraził oburzenie informacją rozpowszechnianą przez Zarząd szkółki 
piłkarskiej w Ujeździe (także w tygodniku Strzelec Opolski), że Gmina nie przeznaczyła 
żadnych środków na jej funkcjonowanie, co nie jest prawdą.  
Radni złożyli wniosek w sprawie umieszczenia na łamach tygodnika „Strzelec Opolski” 
sprostowania dotyczącego rozpowszechnianej nieprawdziwej informacji o braku wsparcia 
finansowego przez Gminę Ujazd działalności Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
(taka informacja pojawiła się m.in. w numerze 24 „Strzelca Opolskiego” z dnia 13 -
19.06.2017). 
Radni uważają, że mieszkańcy gminy powinni dowiedzieć się zarówno o otrzymanej przez 
klub dotacji w wys. 20 tys. zł, jak i możliwości nieodpłatnego korzystania z infrastruktury 
sportowej – w tym z nowoczesnego boiska do piłki nożnej w Ujeździe. 
 
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Sołtys i radny z Nogowczyc, Andrzej Grabiec zaprosił wszystkich zebranych na festyn, który 
odbędzie się 24 czerwca b.r. w Nogowczycach. Jak co roku zostanie rozegrany turniej 
siatkówki plażowej. Zaplanowano wiele atrakcji, m.in. loterię fantową. 
Natomiast Burmistrz Ujazdu zaprosił wszystkich nad zalew w Ujeździe w niedzielę  
25 czerwca na imprezę – Noc świętojańska, gdzie także planuje się wiele atrakcji dla 
mieszkańców – ognisko, puszczanie wianków czy koncert muzyczny. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXIII sesję Rady Miejskiej 
życząc udanego urlopu radnym, bowiem w lipcu nie planuje się Sesji ani posiedzeń Komisji 
Stałych. 
  
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk       Przewodniczący obrad: 
         Tomasz Cichoń 


