
Protokół Nr XXXVI/2017 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 20 listopada 2017 roku w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w godzinach 1600 – 1840.  
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, Kierownik 
OPS Danuta Ogaza, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, 
kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, Irena Tiszbierek, Katarzyna 
Tomczyk oraz Hubert Ibrom – radny powiatowy. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. W sesji 
wzięło udział 15 radnych, czyli 100 % ustawowego składu osobowego Rady. 
Radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych otrzymali dwa dodatkowe projekty uchwał 
(w sprawie powierzenia Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących 
mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Strzelcach Opolskich, oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, 
Zimna Wódka i Sieroniowice), które zostały omówione i zaopiniowane przez radnych, zatem 
Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadził je do porządku obrad Sesji i zwrócił się do 
zebranych o przegłosowanie zmienionego planu Sesji. 
Radni jednogłośnie zaakceptowali zmiany, zatem porządek obrad 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) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego  
w Ujeździe w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza  
w Ujeździe, 

b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jaryszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w 
Jaryszowie, 

c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej w ośmioletnią Publiczną 
Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej, 

d) powierzenia Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących 
mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich, 



e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice, 

f) zmiany nazwy ulicy w Jaryszowie, 
g) zmiany nazwy ulicy w Starym Ujeździe, 
h) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami,  
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, 

i) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień, 
j) zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok, 
k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 

6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 
7. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych 

za 2016 rok przez: 
- Radnych 
- pracowników samorządowych. 

8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.   
9. Interpelacje i wolne wnioski. 
10. Przyjęcie protokołu z XXXV 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 26 października do dnia 20 listopada b.r. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym. 
Omówił projekty uchwał zgłoszone na sesję, wydane zarządzenia oraz podpisane umowy. 
W minionym okresie podpisano umowy na:  
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Budowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce”, 
- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach, oraz sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, 
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Dobudowa oświetlenia ulicznego w 
Niezdrowicach ul. Gliwicka”, 
- opracowanie studium wykonalności koncepcji projektu partnerskiego dla przedsięwzięcia: 
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy 
Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle, 
- kompleksowe doradztwo techniczne związane z technologią oczyszczania ścieków do 
zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe”, 



- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy 
ruinach zamku w Ujeździe, 
- wykonanie (z montażem) poręczy metalowej na przepuście drogowym w Zimnej Wódce. 
Burmistrz omówił przygotowanie Gminy do akcji Zima. Podpisane zostały umowy na 
zimowe utrzymanie dróg gminnych. 
W omawianym czasie Burmistrz uczestniczył w: 
- spotkaniu członków Euroregionu Pradziad, 
-  spotkaniu członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, 
- w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Celowego „Jedź z nami”,  
- w Kongresie Przedsiębiorczości w Zielonej Górze. 
Burmistrz poinformował radnych, że termin rewitalizacji Rynku w Ujeździe uległ 
przesunięciu z powodu sporu z dzierżawcą gruntu pod stacją benzynową. 
Następnie wrócił jeszcze do tematu utworzenia Domu Seniora w Niezdrowicach. Dotarły do 
niego krytyczne uwagi dotyczące tego projektu, jednak on sam jest przekonany, ze to jest 
bardzo potrzebna inicjatywa i wpisuje się w politykę prospołeczną i prorodzinną. Myśli także 
o najmłodszych mieszkańcach gminy i zamierza uruchomić w najbliższym czasie żłobek w 
ramach Programu Maluch plus. Rozważanych jest kilka lokalizacji (szkoła w Starym 
Ujeździe, szkoła w Ujeździe, przedszkole w Starym Ujeździe), ale chyba najkorzystniejszym 
rozwiązaniem, głównie ze względu na dojazd – jest lokal na parterze budynku szkoły 
podstawowej w Ujeździe. 
Sołtys Jaryszowa zwrócił uwagę, że mimo zmiany nazwy ulicy w Jaryszowie, nie zostały 
zmienione tablice informacyjne. 
Burmistrz wyjaśnił, że w związku z kolejnymi zmianami nazw ulic w naszej gminie, zmiany 
tablic nastąpią po zakończeniu tych regulacji. 
Radna Agata Trusz zapytała o tematy omawiane na spotkaniach Związku „Jedź z nami” oraz 
Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. 
Burmistrz Ujazdu w odpowiedzi wyjaśnił, że na spotkaniu Związku „Jedź z nami” 
uzgadniano trasy przejazdów transportu publicznego oraz oceniano jakość transportu 
szkolnego i potrzebę ewentualnych zmian, natomiast w Subregionie dokonywano oceny 
wniosków złożonych o dofinansowanie zadań.  
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego  
w Ujeździe w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza  
w Ujeździe 
Projekt przedstawiła Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, omawiając jednocześnie dwa 
następne projekty dotyczące szkół w Jaryszowie i Olszowej. 
Uchwały te mają charakter deklaratoryjny, bowiem potwierdzają jedynie fakt przekształcenia 
szkoły, który dokonuje się z mocy ustawy. 
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe -  
„z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się 
ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
oświatowe”. 



Z kolei zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
- „z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie 
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się 
ośmioletnią szkołą podstawową”.  
Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów 
ustawy - Prawo oświatowe. 
W myśl art. 117 ust. 4 w/w ustawy - „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie 30 listopada 2017 
r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową” 
zgodnie z ust. 1 lub 2.  
Zgodnie z art. 191. ust. 2 w/w ustawy - „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie 
do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią 
szkołę podstawową zgodnie z ust. 1”. 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionych projektach uchwał. 
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 XXXVI.212.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jaryszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jaryszowie, 
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 XXXVI.213.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej, 
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 XXXVI.214.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 



- powierzenia  Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami psychicznymi będących 
mieszkańcami Gminy Ujazd opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Strzelcach Opolskich 
Projekt został przedstawiony przez Danutę Ogaza – Kierownik OPS w Ujeździe na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych. Na sesji omówił go krótko Burmistrz Ujazdu. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy stanowi w § 7 ust.4, że osoba może być skierowana do 
domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat pod warunkiem zawarcia 
porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich dysponuje wolnymi miejscami, 
które mogą zapewnić mieszkańcom Gminy Ujazd dostęp do kompleksowej rehabilitacji 
społecznej. Zawarcie stosownego porozumienia pozwoli na stworzenie możliwości przyjęcia 
mieszkańców Gminy Ujazd w przypadku posiadania wolnych miejsc niewykorzystanych 
przez mieszkańców gminy Strzelce Opolskie. 
Porozumienie nie obliguje do zapewnienia dowozu na zajęcia i pociąga za sobą skutki 
finansowe dla budżetu gmin, zgodnie z art.74 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. 
 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionych projektach uchwał. 
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 XXXVI.215.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice, 
Projekt uchwały przedstawiła Monika Jastrzembska – kierownik Referatu Gospodarki 
Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. 
Zmiana planu dotyczy działek nr 26/4, 26/5 i 28/6 obręb Zimna Wódka, będącej własnością 
Spółki Gustav Wolf Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – inwestora planującego 
budowę zakładu oraz rozpoczęcie działalności produkcyjnej na terenie Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Gliwicka. Właściciel nieruchomości gruntowej wystąpił  
z wnioskiem o zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie obejmującym zmianę zasad odprowadzania całości ścieków komunalnych  
i przemysłowych z planowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej, które uregulowano  
w § 23 w/w planu. Z aktualnie obowiązującego dla nieruchomości planu wynika nakaz 
odprowadzania ścieków przemysłowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej. Warunki 
gospodarki wodno-ściekowej wynikające z planu nie pozwalają na prowadzenie przez 
wnioskodawcę produkcji na założonym poziomie, a tym samym mogą stać się czynnikiem 
przesądzającym o odstąpieniu od planowanej inwestycji.     



Przystąpienie do sporządzenia planu jest uzasadnione, przewidywane rozwiązania 
planistyczne nie naruszają ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd. 
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 XXXVI.216.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmiany nazwy ulicy w Jaryszowie, 
Projekt został omówiony przez Monikę Jastrzembską, Kierownik Referatu Gospodarki 
Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. 
W związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  oraz 
pomniki, Wojewoda Opolski pismem nr PN.III.4100.211.2017.LM z dnia 18 października 
2017 r.  zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Ujeździe w sprawie zmiany ul. 18 Marca  
w Jaryszowie.  
Ponieważ Gmina Ujazd nie posiada dokumentów potwierdzających rodzaj upamiętnienia przy 
nadaniu nazwy ul. 18 Marca, konieczna jest zmiana nazwy ulicy. 
Pismem nr RG.6625.4.2017 z dnia 23.10.2017 r. sołtys Jaryszowa został poinformowany  
o konieczności przeprowadzenia pilnych konsultacji społecznych. Dnia 2.11.2017 r. 
otrzymano listę poparcia mieszkańców Jaryszowa do zmiany ulicy „18 Marca” na ulicę 
„Zieloną”.  W czasie trwania procedury nie zgłoszono w tym zakresie uwag ani wniosków.  
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 XXXVI.217.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmiany nazwy ulicy w Starym Ujeździe, 
Kolejny projekt został przedstawiony także przez Monikę Jastrzembską. 
Podobnie jak w poprzednim projekcie, chodzi o zmianę nazwy ulicy w związku z wejściem  
w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów  
i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. 



Wojewoda Opolski pismem nr PN.III.4100.211.2017.LM z dnia 18 października 2017 r.  
zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Ujeździe w sprawie zmiany ul. Czterdziestolecia  
w Starym Ujeździe.  
Pismem nr RG.6625.4.2017 z dnia 23.10.2017 r. sołtys Starego Ujazdu został poinformowany  
o konieczności przeprowadzenia pilnych konsultacji społecznych. Dnia 10.11.2017 r. podczas 
zebrania sołeckiego odbyło się głosowanie w sprawie zmiany nazwy ulicy 
„Czterdziestolecia”. Spośród licznych propozycji mieszkańcy wybrali nazwę „Główna”.  
W czasie trwania procedury nie zgłoszono w tym zakresie uwag ani wniosków. 
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 XXXVI.218.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, 
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie nakłada na gminy obowiązek corocznego uchwalenia takiego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przed jego uchwaleniem należy 
przeprowadzić konsultacje społeczne. W naszej gminie konsultacje trwały od 25 października 
do 3 listopada b.r. W tym czasie nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi do Programu. 
Zadaniami priorytetowymi Programu są m.in.: pomoc społeczna, działalność opiekuńczo-
medyczna i rehabilitacyjna, propagowanie kultury mniejszości narodowych, edukacja i 
wychowanie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, czy ratownictwo i ochrona ludności, 
w tym ochrona przeciwpożarowa. W projekcie budżetu Gminy na 2018 rok przewidziana jest 
łączna kwota dotacji dla organizacji pozarządowych w wysokości 593,3 tys. zł. 
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 XXXVI.219.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień, 
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy.  
Proponowane roczne stawki wynoszą m.in.: 
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,90  zł od 1 m2  pow., 



- od gruntów pozostałych: 0,40 zł od 1 m2 pow., 
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji: 0,40 zł od 1 m2 pow., 
- od budynków mieszkalnych  - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 23,00 zł od 1 m2 pow. 
użytkowej, 
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,50 zł od 1 m2 pow. użytkowej 
- od budowli: 2% ich wartości. 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
- grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie opieki społecznej,  
zdrowia, działalności kulturalnej, kultury fizycznej oraz ochrony przeciwpożarowej,  
z wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, 
 - grunty, budynki i budowle służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, 
 - grunty i budynki służące do poboru, uzdatniania i zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
 
Skarbnik Gminy dodała, że podatek rolny i leśny pozostaje na poziomie ustalonym przez cenę 
średnią skupu żyta i sprzedaży drewna podaną przez Prezesa GUS – u, co było omówione na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. 
 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
Radny Waldemar Fogel zapytał, które grunty na terenie gminy Ujazd są objęte obszarem 
rewitalizacji, na co Burmistrz Ujazdu odpowiedział, że chodzi o teren rynku i ruin zamku  
w Ujeździe. 
Radna Agata Trusz poinformowała radnych, że podtrzymuje swoje stanowisko z posiedzenia 
Komisji wspólnych i jest przeciwna podnoszeniu stawek podatków. Zgłasza wniosek  
o pozostawienie stawek podatków lokalnych na poziomie z roku bieżącego. 
Zanim przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie, udzielił głosu radnym. 
Radna Dorota Stanek zapytała Pani Skarbnik o jej zdanie na temat możliwości pozostawienia 
stawek na obecnym poziomie. Pani Skarbnik odpowiedziała, że uchwalanie stawek podatków 
należy do kompetencji Rady, jednak zwróciła uwagę na zaplanowanie w przyszłorocznym 
budżecie 7 mln kredytu. 
Radny Waldemar Fogel wyraził zdanie, że zmiany podatków nie są drastyczne. 
Przewodniczący Tomasz Cichoń poddał wniosek Agaty Trusz o pozostawienie podatków na 
niezmienionym poziomie pod głosowanie radnych:  
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych  
Za oddano     1 głos 
Przeciw   14 głosów 
Wstrzymujących się    0 
Wniosek został odrzucony większością głosów. 
Przewodniczący obrad odczytał zatem projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych. 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych  
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     1 



Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXVI.220.2017 została podjęta większością głosów. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok 
Projekt został przedstawiony i szczegółowo omówiony przez Skarbnik Gminy Helenę 
Strycharz. 
Na zwiększenie planu dochodów w kwocie 2 477 763,90 zł wpłynęło: 
- zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn, 
- zwiększenie dotacji na pomoc społeczną: pomoc dla uczniów, świadczenia wychowawcze, 
realizację Karty Dużej Rodziny, zwrot środków z Funduszu Pracy i środki na realizację 
projektu dla seniorów, 
- dochody z tytułu realizacji programu usuwania azbestu, 
- środki z RPO WO i KSSE na zadanie – odprowadzanie wód burzowych w SAG Olszowa i 
Zimna Wódka ( 2 mln zł). 
Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 364 zł nastąpiło z powodu zmniejszenia planu 
dotacji na dodatki energetyczne (w ramach pomocy społecznej). 
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 302 514 zł nastąpiło na skutek korekty planu 
wydatków na wniosek kierowników jednostek i referatów (głownie wydatków oświatowych).  
Na zwiększenie planu wydatków w kwocie 2 563 513,90 zł miały wpływ: 
- zwiększenie wydatków oświatowych: zakup materiałów, dowóz dzieci, energię, 
wynagrodzenia, 
- dodatkowe środki na pomoc społeczną: na zakup materiałów i usług, wypłatę stypendiów, 
realizację programu 500 +, opracowanie dokumentacji na złożenie wniosku aplikacyjnego na 
utworzenie żłobka, realizację programu Karta Dużej Rodziny, wprowadzenie zadania „Ujazd- 
gmina przyjazna seniorom”. 
- środki na odprowadzanie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka, 
- dodatkowe środki na zakup energii, 
- środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania 
terenu przy ruinach zamku w Ujeździe. 
 
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 XXXVI.221.2017 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  
3 054 087,48 zł. 
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 957 237,48 zł, a majątkowe o kwotę 2 096 850 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 32 514 966,61 zł, dochody bieżące  
- 23 507 855,77 zł, dochody majątkowe – 8 907 110,84 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2017 roku zwiększył się o kwotę 3 054 087,48 zł. 
Wydatki bieżące zwiększyły się o się o kwotę 957 237,48 zł, kwota wydatków majątkowych 
zwiększyła się o 2 096 850,00 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 35 740 458,68 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 22 616 471,61  zł, wydatki majątkowe – 13 123 987,07 zł. 
W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZ i UO „Czysty 
Region” do kwoty 28 406,00 zł rocznie. 
Planowana kwota deficytu: 3 225 492,07 zł 
Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 891 384,16 zł. 
Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono projekt: Ujazd – gmina przyjazna 
seniorom. Okres dofinansowania projektu dwa lata, a całość projektu realizowana do roku 
2021. Planowana wartość całego projektu (cztery lata): 3 963 037,10 zł, w tym środki gminy: 
1 920 000 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 XXXVI.222.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
Pisemną informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 radni 
otrzymali w październiku b.r. Ponieważ w październiku nie odbyła się sesja Rady Miejskiej 
Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Małgorzata Kulesa przedstawiła tę informację w formie 
prezentacji multimedialnej na sesji listopadowej. Opracowana została na podstawie bazy 
danych SIO na dzień 30 września 2016 i 2017 roku oraz sprawozdań z działalności 
poszczególnych palcówek oświatowych za rok 2016/2017. 
Informacja zawierała m.in.: 
- liczbę i prognozę liczby uczniów i wychowanków przedszkoli w latach 2011-2021, 
- sieć szkół i przedszkoli, 
- liczbę oddziałów oraz dzieci w szkołach i przedszkolach, 
- strukturę zatrudnienia kadry pedagogicznej, 
- wyniki egzaminu gimnazjalnego wraz z porównaniem z wynikami lat ubiegłych, 
- nagrody uczniów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia, 
- dane dotyczące dożywiania uczniów, dowozu do placówek oświatowych i nauki pływania  
w klasach IV, 



- porównanie wydatków oświatowych z otrzymaną subwencją w latach 2009-2017, 
- rozliczenie finansowe roku 2016 oraz 2017 (do 30.09). 
 
Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 
2016 rok. 
Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych  
za 2016 rok oraz wyniki analizy Burmistrza Ujazdu oświadczeń majątkowych za 2016 rok 
złożonych przez pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia. 
Następnie przewodniczący obrad odczytał pismo z Urzędu Skarbowego z Kędzierzyna Koźla 
z wynikami analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz z Urzędu 
Skarbowego w Strzelcach Opolskich z analizą oświadczeń majątkowych radnych oraz 
pracowników samorządowych. 
Przewodniczący otrzymał także analizę Wojewody Opolskiego oświadczeń Burmistrza 
Ujazdu i Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 
Przewodniczący Komisji Kamil Głowania i Magdalena Bartodziej odczytali wnioski: 

1) z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych  
- w sprawie rozwiązania problemu bezpiecznego transportu uczniów do szkoły w Jaryszowie, 
ponieważ od przystanku PKS w stronę szkoły nie ma chodnika, dzieci muszą przejść przez 
jezdnię bez pasów na drugą stronę ulicy. (Należy rozważyć przeniesienie przystanku  
w bezpieczne do wysiadania miejsce lub wysadzanie dzieci bezpośrednio przy szkole, 
ewentualnie w przyszłości budowę chodnika lub choć pobocza drogi, albo może oznakowanie 
pasami przejścia od przystanku); 
 
      2) ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych: 
- wniosek Radnego Kamila Głowania w sprawie konieczności dodatkowych oznaczeń wsi 
Sieroniowice znakami – Teren zabudowany oraz tablicą z nazwą miejscowości na drodze 
krajowej 88 od strony Strzelec i z drugiej strony od zjazdu z autostrady oraz przed 
zabudowaniami na ul. Zielonej (od Strefy SAG) – (miejsca zaznaczone czerwoną kreską na 
załączniku graficznym); 
 
- Radna Agata Trusz zgłosiła wniosek o naprawę nawierzchni drogi krajowej 40 na ul. 3 Maja 
w Ujeździe – dziura w asfalcie przy wejściu do Domu Kultury i załamanie asfaltu na łuku 
przy wjeździe z ul. 3 Maja na Pl. 1 Maja; 
 
- Radny Sebastian Bednarek zgłosił potrzebę wymiany zniszczonej płyty betonowej ułożonej 
na drodze od ul. Słonecznej w stronę budynków gospodarczych (w Ujeździe); 
 
- Radny Waldemar Fogel zgłosił wniosek o zamontowanie punktu świetlnego na ul Górnej w 
Zimnej Wódce (przy posesji p. Matuszek); 
 



- Radny Józef Duk ponownie zgłosił wniosek o wyczyszczenie poboczy drogi powiatowej ul. 
Strzeleckiej w Jaryszowie oraz o naprawę jej nawierzchni (dziura naprzeciw posesji 
p.Wolany); 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na 
ostatniej Sesji w sprawie: 
- ustawienia słupa latarni na ul. Traugutta w Ujeździe (skrzyżowanie ze Szkolną), 
- braku sygnału telewizji regionalnej w miejscowościach gminy Ujazd, 
- przekazania wniosków dot. dróg powiatowych do Starostwa powiatowego. 
 
Radni zgłosili następujące wnioski: 
1) wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Cichonia:  
- o skuteczny przegląd i naprawę kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Spacerowej 18  
w Ujeździe (doszło dwukrotnie do jej zatkania i wylania ścieków w piwnicy p. Rolik); 
 
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda w odniesieniu do wniosku Tomasza Cichonia przyznał, że 
temat jest mu znany; na początku grudnia odbędzie się prawdopodobnie badanie odcinka 
kanalizacji odpowiednią kamerą i wtedy będzie można podjąć odpowiednie kroki w celu 
rozwiązania problemu.  
2) wniosek radnego Romana Gali:  
- w sprawie remontu drogi na Ferdynand zniszczonej podczas wywożenia buraków 
cukrowych do cukrowni, ponieważ rolnicy mają trudności z dostaniem się do swoich pól. 
 
Radny Roman Gala zwrócił uwagę także na niestabilne podłoże drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych na odcinku od drogi powiatowej Ujazd – Stary Ujazd do skrzyżowania z kapliczką. 
Burmistrz wyjaśnił, że należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ te podkłady muszą osiąść 
w podłożu. 
Radna Agata Trusz zwracając się do radnego powiatowego przypomniała swój wniosek  
o przycięcie gałęzi lip przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Wiejską w Ujeździe. 
 
Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne.  
Przewodniczący obrad przedstawił stanowisko Wojewody Opolskiego (zawarte w piśmie 
PN.III.4100.211.2017) dotyczące realizacji przepisów ustawy dekomunizacyjnej w zakresie 
obowiązku zmiany nazw ulic odnośnie ul. Czterdziestolecia w Starym Ujeździe i 18 Marca w 
Jaryszowie. Odczytał tez pismo Wojewody o wszczęciu postępowania nadzorczego w tej 
sprawie, jednak na dzisiejszej sesji kwestionowane nazwy ulic zostały zmienione 
odpowiednimi uchwałami zgodnie z ustawą. 
Tomasz Cichoń odczytał także pisma: 
- od Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w sprawie obniżenia podatku od 
środków transportowych, 



- od Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w sprawie przyznania środków 
finansowych na turnieje i obozy organizowane przez szkółkę piłkarską. 
Głos zabrał Hubert Ibrom – radny Powiatu Strzeleckiego. Poinformował radnych o zapisach 
budżetu Powiatu Strzeleckiego dotyczących inwestycji w gminie Ujazd. Będą to, m.in.: 
- dokończenie budowy chodnika w Sieroniowicach i Nogowczycach, 
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej Ujazd - Kędzierzyn na odcinku 
osiedle Piaski do Sławęcic, 
- budowa chodnika w Zimnej Wódce (ul. Strzelecka), 
- opracowanie koncepcji budowy chodnika ul. 1 Maja w Jaryszowie, 
- wycinka drzew przy drogach gminnych (ok. 140 drzew). Radny poinformował, że jutro ma 
się rozstrzygnąć przetarg na tę wycinkę. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXVI sesję Rady Miejskiej. 
         
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
         Przewodniczący obrad: 
         Tomasz Cichoń 
 
 


