
Protokół Nr XXXVII/2017 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 14 grudnia 2017 roku w sali lekcyjnej 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej w godzinach 1500 – 1830.  
Sesja miała charakter odświętny i składała się z dwóch części: w godzinach 1500 – 1600 odbyła 
się część robocza, a następnie rozpoczęła się część uroczysta z udziałem zaproszonych gości,  
która trwała do godziny 1830. 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. W części roboczej brali 
udział oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy 
Helena Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO w Ujeździe Małgorzata 
Kulesa, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor 
ZGKiM Piotr Przygoda, oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Monika 
Jastrzembska, Irena Tiszbierek i Katarzyna Tomczyk. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 14 osób, co stanowiło prawomocne quorum. 
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się 
następująco: 

 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 

Część robocza Sesji. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych w okresie 

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

 
a) realizacji projektu pn. „Ujazd – gmina przyjazna  seniorom” - rozwój usług 

społecznych,  opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne, 
b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2018 rok, 
c) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok 
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP, który uczestniczył 

w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 
e) organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej 

i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Ujazd, 
f) zmiany uchwały Nr XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia  

22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, 
dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego  
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych  
przez Gminę Ujazd. 

6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
7. Interpelacje i wolne wnioski.  
8. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej 
9. Sprawy różne. 



10. Uroczysta część Sesji z udziałem zaproszonych gości: 
 - powitanie gości, 
 - odczytanie Ewangelii,   
 - przedstawienie jasełkowe, 
 - złożenie świątecznych życzeń. 

     11.  Zakończenie Sesji. 
 
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 21 listopada do dnia 14 grudnia 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:  
- wykonanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej dla zadania – budowa gminnego 
żłobka w Ujeździe, 
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszowej, 
- wykonanie tablicy informacyjnej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych  
w Balcarzowicach, 
- remont oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej w Sieroniowicach. 
Ogłoszono przetarg na zadanie: „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku 
publicznego – PSP w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne”  
w systemie: Zaprojektuj i wybuduj. 
Burmistrz Ujazdu w omawianym czasie uczestniczył: 
-  w walnym zgromadzeniu członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, 
- w posiedzeniach Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”,  
- w posiedzeniu członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”, 
- w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odnośnie projektów z Regionalnego 
Programu Operacyjnego woj. opolskiego.  
 
Podjęcie uchwał: 
- realizacji projektu pn. „Ujazd – gmina przyjazna  seniorom” - rozwój usług 
społecznych,  opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne, 
W związku z uroczystym charakterem sesji oraz dokładnym przedstawieniem 
przygotowanych projektów uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM  
w Ujeździe, które odbyło się 12 grudnia b.r., ustalono za zgodą radnych, że nie ma potrzeby 
powtórnego ich omawiania na sesji. 
Przewodniczący zwrócił się do przewodniczącej wspólnego posiedzenia Komisji Stałych 
Magdaleny Bartodziej o odczytanie opinii Komisji o w/w projekcie uchwały. Przewodnicząca 
odczytała pozytywną opinię radnych z Komisji. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych. 



W głosowaniu wzięło udział  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXVII.223.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2018 rok, 
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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXVII.224.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok 
Skarbnik Gminy Helena Strycharz poinformowała radnych, że do projektu omawianego na 
Komisjach nie wprowadzono żadnych zmian.  
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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXVII.225.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP, który uczestniczył  
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, 
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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXVII.226.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej 
i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Ujazd, 



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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXVII.227.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmiany uchwały Nr XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia  
22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i 
innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXVII.228.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 
Nie zgłoszono żadnych wniosków. 
 
Interpelacje i wolne wnioski.  
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi na wnioski radnych zgłoszone na poprzednich 
sesjach: 
- z Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie wycięcia suchych konarów drzew w ciągu drogi 
powiatowej na ul. Błotnickiej w Balcarzowicach; 
- od Dyrektora ZGKiM w Ujeździe w sprawie naprawy kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. 
Spacerowej 18; 
oraz odpowiedzi Burmistrza Ujazdu w sprawie: 
- przywrócenia do stanu przejezdności drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze Starego 
Ujazdu na Ferdynand, 
- naprawy płyty betonowej na przedłużeniu ul. Słonecznej w Ujeździe, 
- budowy, modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego, 
- przekazania wniosków z Sesji Zarządowi Powiatu Strzeleckiego, Generalnej Dyrekcji Dróg 
krajowych i Autostrad i Gospodarstwu Rolnemu „Roldam” z Zalesia Śl. 
 
Nowych interpelacji ani wniosków nie zgłoszono. 
 



Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez 
uwag. 
 
Sprawy różne. 
Przewodniczący przekazał wszystkim radnym kopię pisma – apelu Wicemarszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tyszki w sprawie sprzeciwu wobec proponowanych 
zmian w Kodeksie wyborczym, m.in. likwidacji Jednomandatowych Okręgów Wyborczych  
w wyborach do rad gmin. 
Radny Józef Duk zapytał o temat montażu siatek przeciwśnieżnych, bowiem jeden  
z mieszkańców Jaryszowa przechowuje je od zakończenia zeszłego okresu zimowego. 
Burmistrz odpowiedział, że firma montująca te siatki zmieniła się od zeszłego roku, zatem 
zostanie poinformowana o miejscu ich przechowywania.  
 
Uroczysta część Sesji Rady Miejskiej z udziałem zaproszonych gości. 
 
O godz. 1600 rozpoczęła się część uroczysta Sesji z udziałem zaproszonych gości w Sali 
gimnastycznej szkoły w Olszowej. 
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Cichonia na Sesję przybyli:  
 -Zasłużeni dla Gminy Ujazd: Ksiądz Prałat Werner Szygula, Ksiądz Józef Żyłka, Elżbieta 
Urbańczyk, Teresa Podolska  i Teresa Cwielong,  
- Honorowy Obywatel Gminy Ujazd- Helmut Paisdzior, 
- Ksiądz Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe – Zygfryd Flak,  
- Przewodniczący ubiegłej kadencji – Andrzej Hoły, Piotr Kołodziej i Rajmund Suhs,  
- Sołtysi: Olszowej – Irena Podolska, Balcarzowic – Klaudia Giemsa, Zimnej Wódki – 
Magdalena Ogaza, Starego Ujazdu – Sebastian Golec oraz Krystyna Wodniok – 
Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Ujazdu. Sołtysi: Klucza – Rajmund Muskała, 
Jaryszowa- Józef Duk oraz Nogowczyc – Andrzej Grabiec, będąc jednocześnie radnymi, 
także uczestniczyli w tej uroczystej sesji, 
- Dyrektorzy placówek oświatowych gminy Ujazd: Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Ujeździe- Jadwiga Pszon - Chwedyna, Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie - 
Beata Hornung, Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej – Grażyna Łupak oraz 
Publicznego  Przedszkola w Ujeździe - Anna Sikora, 
- Radny Powiatowy- Hubert Ibrom. 
Przewodniczący obrad serdecznie powitał przybyłych gości i podziękował im gorąco za 
przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystą XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Ujeździe. 
Następnie zwrócił się do Księdza Proboszcza Parafii w Kluczu Jóżefa Żyłki z prośbą  
o odczytanie fragmentu Ewangelii. 
Po wysłuchaniu Ewangelii zebrani goście obejrzeli oryginalne i wzruszające przedstawienie 
jasełkowe przygotowane przez uczniów szkoły w Olszowej i Zimnej Wódce w pięknej 
scenografii i oprawie muzycznej. 
Za piękne przedstawienie, perfekcyjnie przygotowane i zinterpretowane przez młodych 
artystów gorące i serdeczne podziękowania złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Cichoń oraz Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. Złożyli również najserdeczniejsze świąteczne 



życzenia wszystkim obecnym. Wyrazy uznania i podziękowania dla autorów i odtwórców 
pięknego i wzruszającego przedstawienia oraz życzenia świąteczne radnym i gościom złożyli 
także: Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Magdalena Bartodziej, Radny Powiatowy Hubert 
Ibrom, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa oraz Dyrektor PSP w Olszowej Grażyna Łupak. 
 
Po złożeniu ogólnych życzeń wszyscy zebrani przełamali się świątecznym opłatkiem 
składając sobie wzajemnie życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku.  
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXVII sesję Rady Miejskiej. 
         
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
         Przewodniczący obrad: 
         Tomasz Cichoń 
 
 
 
 


