
Protokół nr XXXV/2017 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 25 września 2017 roku w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1700.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Sekretarz Gminy Roman 
Więcek, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, 
Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, Irena Tiszbierek oraz 
Sebastian Golec - Sołtys Starego Ujazdu. 
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 Miejskiej przedstawił porządek obrad Sesji, który został 
zaakceptowany przez radnych jednomyślnie i przedstawiał się następująco: 

 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie 

międzysesyjnym. 
4. Informacja o pracy Burmistrza. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok, 
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 
6. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej 

działalności OPS w Ujeździe. 
7.   Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.   
8.   Interpelacje i wolne wnioski. 
9. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej. 
10. Sprawy różne. 
11. 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 29 sierpnia 2017 r. do dnia 25 września 2017 r. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym. 
Omówił opracowane na sesję projekty uchwał i wydane zarządzenia. 
Podpisano umowy na: 



- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Głęboka 
kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. 
Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”, 
- przebudowę drogi wewnętrznej Buczki-Sieroniowice, 
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Doposażenie placu 
zabaw w nowe urządzenia i budowa siłowni zewnętrznej w Balcarzowicach oraz na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad tym zadaniem, 
- remont pobocza drogi gminnej ul. Cmentarnej w Starym Ujeździe. 
Burmistrz poinformował radnych, że są trudności ze znalezieniem wykonawcy zadania 
„Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. 
Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”; Gmina chciała powierzyć to zadanie w trybie - 
Zaprojektuj i wybuduj, ale niestety nie ma chętnych. 
Problemy są też ze znalezieniem wykonawców remontów częściowych dróg. Potencjalni 
wykonawcy preferują zdecydowanie duże zadania. 
Złożono wniosek do Wojewody Opolskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej  
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 o dofinansowanie budowy drogi 
gminnej nr 105784 O ul. Bazaltowa i Krzemowa w Ujeździe. 
Burmistrz dodał, że rozważa koncepcję budowy domków szeregowych na osiedlu Piaski, 
ponieważ budownictwo mieszkaniowe jest bardzo ważnym aspektem życia społecznego; jest 
także w centrum zainteresowania rządu, zatem można liczyć na jakieś rozwiązania systemowe 
wspomagające tę dziedzinę gospodarki. Burmistrz odbył już rozmowy z firmą zajmującą się 
budową kompleksów domków szeregowych i uważa, że takie rozwiązanie budownictwa 
mieszkaniowego ma przyszłość właśnie na osiedlu Piaski w Ujeździe. 
Gmina Ujazd ogłosiła przetarg na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w Balcarzowicach. Zamierzamy sfinansować ją z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Dodatkowo Gmina Rudziniec przeznaczy na to zadanie środki ze swojego budżetu  
w wysokości 50 tys. zł. 
Burmistrz poinformował radnych, że na bieżąco odbywają się remonty cząstkowe dróg. 
Gmina przystępuje do rozbudowy oczyszczalni ścieków, ponieważ m.in. z powodu 
rozbudowy Strefy, należy zwiększyć jej wydajność. 
Jeśli chodzi o budowę kanalizacji burzowej w Strefie, to mamy już wyłonionego wykonawcę. 
Powstaną w Strefie nowe duże zbiorniki na wodę.   
W minionym okresie zorganizowano dwie duże imprezy: Dożynki Gminne (jak co roku) oraz 
nową imprezę, tzw. „Bieg Kartofelka”. Ta nowa impreza okazała się bardzo udana, 
uczestniczyło w niej ok. tysiąca osób, wielu gości nawet z odległych miejscowości. Jest to 
okazja do dobrej promocji naszej Gminy. 
Przewodniczący Rady i Radna Dorota Stanek pogratulowali Burmistrzowi organizacji tak 
udanej imprezy, o której wspomniał nawet telewizyjny „Teleexpress”. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok 
Burmistrz Ujazdu zapytał radnych, czy jest konieczne ponowne przedstawianie projektu 
uchwały, jeśli był dokładnie omawiany przez Panią Skarbnik Gminy na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 20 września b.r.. 



Radni uznali, że projekt został wystarczająco omówiony na Komisjach i nie ma potrzeby jego 
ponownego przedstawiania. 
Zgodnie z projektem uchwały następuje zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy  
w kwocie 413 710,28 zł, zmniejszenie planu dochodów w kwocie 289 894,62 zł, zmniejszenie 
planu wydatków w kwocie 30 894,62 zł, a zwiększenie planu wydatków w kwocie  
154 710,28 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 XXXV.210.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
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  
123 815,66 zł 
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 137 872,22 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się  
o 14 056,56 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 29 460 879,13 zł, dochody bieżące  
- 22 550 618,29 zł, dochody majątkowe - 6 810 260,84 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2017 roku zwiększył się o kwotę 123 815,66 zł. 
Wydatki bieżące zwiększyły się o się o kwotę 73 315,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły 
się o kwotę 50 500,00 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 32 686 371,20 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 21 659 234,13 zł, wydatki majątkowe – 11 027 137 ,07 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 wynosi: 3 225 492,07 zł. 
Dług – Planowana kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 3 225 492,07zł. 
Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 891 384,16 zł. 
 
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 XXXV.211.2017 została podjęta jednogłośnie. 



 
Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej 
działalności OPS w Ujeździe 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Stanek przedstawiła protokół pokontrolny  
nr 11/2017 z kontroli działalności finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe 
przeprowadzonej 31 sierpnia b.r. 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednomyślnie go przyjęli przez głosowanie.  
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Nie zgłoszono wniosków na posiedzeniach Komisji Stałych. 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Radni zgłosili następujące wnioski: 
1) Radna Agata Trusz zgłosiła pisemny wniosek o prawidłowe ustawienie słupa latarni 
ulicznej przy skrzyżowaniu ul. Traugutta i Szkolnej w Ujeździe; 
 
2) Radna Barbara Matuszek zgłosiła pisemny wniosek w sprawie wycięcia suchych konarów 
drzew przy ul. Błotnickiej w Balcarzowicach; 
 
3) Radny Józef Duk (poparty przez innych radnych) zgłosił kolejny raz wniosek w sprawie 
podjęcia interwencji dotyczącej braku sygnału odbioru telewizji regionalnej Opole w 
miejscowościach naszej gminy: np. w Jaryszowie, Nogowczycach, Sieroniowicach, czy 
Starym Ujeździe. Mieszkańcy mimo płacenia abonamentu telewizyjnego nie mają możliwości 
odbioru publicznej regionalnej telewizji, a tym samym dostępu do ważnych lokalnych 
wiadomości czy sprawozdań z regionalnych wydarzeń, mających miejsce także w naszej 
gminie, np. Dożynek, czy ostatniej imprezy – Biegu Kartofelka. Radny dysponuje wynikami 
pomiarów warunków odbioru emisji wykonanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, 
które potwierdzają problemy z sygnałem w tych miejscowościach. 
 
Radni zgłosili także pisemne wnioski do projektu budżetu Gminy Ujazd na rok 2018:  
1)  wnioski dotyczące Jaryszowa zgłoszone przez radnego Józefa Duka: 
 - wykonanie dwóch punktów świetlnych na placu za Halą sportową, 

- remont odcinka drogi ul. Ujazdowskiej od nr 9 do nr 19;  
2)  wnioski dotyczące Sieroniowic zgłoszone przez radnych Magdalenę Bartodziej i Kamila      
Głowania: 
 - remont urządzeń na przyszkolnym placu zabaw 
 - budowa chodnika na ul. Kościelnej, 
 - budowa placu zabaw w Grzeboszowicach 

  - doposażenie placu zabaw w Sieroniowicach, 
 - termomodernizacja szkoły i przedszkola; 

3)  wnioski dotyczące Olszowej zgłoszone przez radną Teresę Sobota: 
- uzupełnienie oświetlenia na ul. Polnej;  

4)  wnioski dotyczące Balcarzowic zgłoszone przez radną Barbarę Matuszek: 
  -  budowa odcinka chodnika od świetlicy do posesji p. Leszczuk; 



 
5) wnioski dotyczące Niezdrowic zgłoszone przez radnego Adrian Urbańczyka 
 - wykonanie odwodnienia ul. Gliwickiej, 
 - wymiana nawierzchni drogowej przed kościołem na asfaltową, 
 - budowa chodnika na ul. Kanałowej, 
 - dofinansowanie zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Niezdrowice;  
6) wnioski dotyczące Ujazdu zgłoszone przez radną Agatę Trusz: 

- wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ul. Traugutta 28 i 30; 
 

Przewodniczący Tomasz Cichoń odczytał wniosek OSP z Ujazdu skierowany do Rady 
Miejskiej w sprawie ujęcia w przyszłorocznym budżecie Gminy kwoty 17 tys. zł na zakup 
nowego sprzętu ratowniczego oraz niezbędne szkolenia. 
 
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez 
uwag. 
 
Sprawy różne. 
Przewodniczący przekazał wszystkim radnym kopie pisma otrzymanego ze Związku Gmin 
Śląska Opolskiego z informacją o podjętych działaniach przez Związek w roku 2016 i I 
półroczu 2017 roku.  
Radna Teresa Sobota poinformowała radnych, że korona żniwna ze Starego Ujazdu 
reprezentowała naszą Gminę na Święcie Chleba w Strzelcach Opolskich i podziękowała za tę 
reprezentację obecnemu na Sesji Sołtysowi Starego Ujazdu – Sebastianowi Golec. Radna 
zgłosiła propozycję, aby co roku inna wioska reprezentowała gminę Ujazd na tym święcie. 
Burmistrz poinformował radnych, że zgodnie z regulaminem na Święto Chleba wysyła się 
delegację z koroną żniwną, która zdobyła I lub II miejsce na Dożynkach Gminnych. Przy 
okazji  podziękował radnym za udział w Dożynkach Gminnych. 
Radna Magdalena Bartodziej wracając do konkursu na najlepszy korowód podczas Dożynek 
Gminnych wyraziła żal, że nie doceniono reprezentacji Ujazdu, w której zaangażowane były 
dzieci z przedszkola i szkoły wraz z wychowawcami. Radna zwróciła uwagę na potrzebę 
włączania najmłodszej części społeczności gminy w uczestnictwo w Dożynkach, w celu 
kontynuowania przez kolejne lata tej pięknej tradycji.  
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXIV sesję Rady Miejskiej. 
  
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 
 
 
 



 
 
 


