
Protokół Nr XXXVIII/2017 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku w Sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1800.  
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, Dyrektor 
MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik OPS w Ujeździe 
Danuta Ogaza, kierowniczka referatu Urzędu Miejskiego Irena Tiszbierek oraz radny 
powiatowy Hubert Ibrom. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział początkowo 14 osób, a następnie 15, co 
stanowiło prawomocne quorum. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. Nie zgłoszono do niego żadnych 
uwag ani wniosków, zatem 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
obejmującego część wsi Sieroniowice, 

b)  zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok, 
c)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
d)  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu 
budżetowego, 
e) wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz 
określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków 

 
6. Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2018 rok. 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,  
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
      o projekcie budżetu, 
c) przedstawienie opinii i wniosków Komisji R.M., 
d) dyskusja, 
e) głosowanie uchwały budżetowej. 

7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024 
a) odczytanie projektu uchwały, 
b) odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej,  
c) głosowanie uchwały.  

 



8. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli zadań 
inwestycyjnych: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ujeździe  
ul. Bursztynowa i Księżym Lesie” oraz „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz  
z utwardzeniem podłoża i chodnika w Sieroniowicach” 

9. Interpelacje i wolne wnioski. 
10. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej. 
11. Sprawy różne. 
12. Zakończenie posiedzenia. 

 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 
sesyjnym. 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację o pracy Rady w okresie między 
sesjami tj. od dnia 15 grudnia do dnia 28 grudnia b.r. 
Z uwagi na okres świąteczny i krótką przerwę między sesjami w omawianym okresie nie 
odbyły się żadne posiedzenia Komisji Stałych. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Burmistrz Ujazdu przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie 
międzysesyjnym, zawierającą m.in. wykaz projektów uchwał zgłoszonych na sesję oraz 
wydanych zarządzeń. 
Burmistrz poinformował radnych o podpisaniu umowy na zadanie: „Głęboka kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. PSP w Sieroniowicach 
wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. 
Dnia 15 grudnia b.r. Burmistrz Ujazdu uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, na którym oceniano projekty zgłaszane do dofinansowania. Na 
posiedzeniu obecny był Marszałek Województwa Opolskiego. 
20 grudnia Burmistrz uczestniczył w oficjalnym otwarciu nowego ronda łączącego autostradę 
A 4, drogę wojewódzką 426 i Strefę Aktywności Gospodarczej w gminie Ujazd. Powstało 
rondo o średnicy 50 m, wybudowano odcinek drogi gminnej, zjazdy na pola i drogi 
gospodarcze oraz utwardzone pobocza, chodniki i zatoki autobusowe. Burmistrz bardzo 
dobrze ocenia wykonanie tej inwestycji. 
Pytań do informacji nie zgłoszono. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
obejmującego część wsi Sieroniowice, 
Projekt ogólnie przedstawił Burmistrz Ujazdu. Był on bardzo szczegółowo omawiany na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 12 grudnia b.r. przez projektantkę planu 
Krystynę Kucharzewską.  
Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część 
wsi Sieroniowice znajduje się  granicach "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd”. 



W tekście Studium określono zasady realizacji zapisów w formułowania ustaleń planów 
miejscowych, dopuszczając częściowe wykorzystanie  terenów do zainwestowania oraz  
możliwą korektę zarysu poszczególnych terenów stosownie do podziałów ewidencyjnych, 
zróżnicowanie skali i treści map przyjętych do opracowania Studium i planu miejscowego. 
Pozostałe nieznaczne różnice w zarysie terenów do zainwestowania w zapisach Studium i 
ustaleniach przedmiotowego planu wynikają z respektowania ustaleń „Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla części terenów wsi Sieroniowice”, 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXIII/102/04 z dnia 6 lipca 2004 r., 
obowiązującego w zakresie ustalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV.202.2017 z dnia 
28 sierpnia 2017 r. w sprawie oceny aktualności  ww. Studium. 
Nie naruszają zapisów ww. Studium rozwiązania przestrzenne projektu planu,  które nie 
uwzględniają pełnego zasięgu terenów zainwestowanych, określonych w Studium, wskazując 
tereny do pozostawienia w dotychczasowym przeznaczeniu.  
Przyczyną nie uwzględnienia w planie części terenów,  wskazanych w studium do 
zainwestowania,  jest przede wszystkim wola mieszkańców i zainteresowanych, którzy w 
czasie czterech wyłożeń  projektu planu do publicznego wglądu, określili w zgłoszonych i 
następnie przyjętych uwagach wolę pozostawienia terenów  w dotychczasowym użytkowaniu 
i rezygnację z ich zainwestowania na cele usługowe i produkcyjne.   
Ponadto grunty  rolne III klasy, planowane na wstępie do zainwestowania na cele usług            
i produkcji, zachowały dotychczasowe przeznaczenie rolnicze, wobec braku zgody Ministra 
Rolnictwa  i Rozwoju Wsi na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze, z wyjątkiem  
akceptacji przez Ministra części działki rolnej klasy III na poszerzenie drogi krajowej. 
Procedury związane z przygotowaniem projektu planu były wyjątkowo wydłużone w czasie z 
uwagi na dużą ilość uwag do planu. 
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego  
część wsi Sieroniowice  w terminie do 30 stycznia 2015 r. przewidzianym do składania 
wniosków złożono 11 wniosków. Burmistrz Ujazdu w terminie ustawowym oraz w trakcie 
sporządzania projektu planu rozpatrzył złożone wnioski oraz dokonał rozstrzygnięcia – 
zostały uwzględnione w całości 3 wnioski, w części 7 wniosków, nie uwzględniono w całości                 
jednego wniosku. Po uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji w sprawie zgód na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze, zostały wprowadzone 
zmiany w rozwiązaniach wynikające z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień i ustaleń 
ww. decyzji w sprawie gruntów rolnych i leśnych. 
Burmistrz Ujazdu  poprzez ogłoszenie w prasie miejscowej oraz ustawowe obwieszczenia w 
sposób zwyczajowo  zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe i we 
wsi Sieroniowice informował o kolejnych wyłożeniach projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice  wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko. 
Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu 4 razy. Zgłoszone uwagi w trzech 
kolejnych wyłożeniach dotyczyły w przeważającej części braku zgody mieszkańców i 
zainteresowanych na realizację zabudowy usługowej i produkcyjnej w północnej części 



obszaru planu, w szczególności w sąsiedztwie przysiółka Grzeboszowice. Przy czwartym 
wyłożeniu nie zgłoszono już uwag. 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Przewodniczący Tomasz Cichoń 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 XXXVIII.229.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok 
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz- Skarbnik Gminy. 
To są już ostatnie zmiany wprowadzone w roku 2017. Plan dochodów zmniejsza się  
o 1 599 800 zł – z powodu przesunięcia realizacji rozbudowy oczyszczalni w Ujeździe na rok 
następny, nie będzie więc także w tym roku płatności z funduszy europejskich na to zadanie. 
Z kolei plan wydatków zmniejsza się o 2 717 000 zł z powodu przesunięcia realizacji zadań 
inwestycyjnych na rok 2018 (rozbudowy oczyszczalni ścieków, rozbudowy dróg, przebudowy 
przepustów, montażu punktów świetlnych). Kwota planowanych przychodów z zaciągniętych 
pożyczek i kredytów i kwota planowanego deficytu zmniejsza się na koniec roku  
o 1 117 200 zł. 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej uchwały. 
  
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział  14 Radnych  
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXVIII.230.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Projekt także został przedstawiony przez Skarbnik Gminy. 
Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się następująco: 
1) Budżet Gminy w 2017 roku zmniejszył się po stronie dochodowej o 1 755 518,73 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach - 30 759 447,88 zł, dochody bieżące 
- 23 448 987,04 zł;  dochody majątkowe - 7 310 460,84 zł. 
2) Plan wydatków ogółem w 2017 roku zmniejszył się o kwotę 2 872 718,73 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 32 867 739,95 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 22 488 889,11 zł, wydatki majątkowe - 10 378 850,84 zł. 
W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZ i UO „Czysty 
Region” do kwoty 28 406,00 zł rocznie. Ogólna kwota poręczenia 426 091 zł. 
Planowany deficyt zmniejszył się o 1 117 200,00 zł, o taką samą kwotę zmniejszyła się  



kwota przychodów. 
Planowana kwota długu na koniec roku 2017 wynosi 2 108 292,07 zł. 
Różnica między planem dochodów bieżących a wydatków bieżących wynosi 960 097,93 zł. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział  14 Radnych  
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXVIII.231.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego 
Projekt omówił Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda. Stawki dotacji przedmiotowych na rok 
2018 dla ZGKiM w Ujeździe za całoroczne utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw, 
boiska sportowego, porządku w mieście oraz dopłatę do utrzymania 1 m2  powierzchni 
użytkowej targowiska miejskiego i dopłatę do wywozu nieczystości płynnych za pomocą 
samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nie posiadających technicznej możliwości 
przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie gminy Ujazd 
pozostają na poziomie z roku 2017. 
Uwag ani pytań nie zgłoszono.  
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział  14 Radnych  
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXVIII.232.2017 została podjęta jednogłośnie. 
 
- wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenia 
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Budżet właściwie powinien zostać zamknięty 
w ciągu roku kalendarzowego, ale art. 263 ustawy o finansach publicznych daje możliwość 
ustalenia w drodze uchwały wykazu wydatków niezrealizowanych z terminem wydatkowania 
najpóźniej do dnia 30 czerwca następnego roku. 
Uchwała dotyczy jednego zadania: 
- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy 
ruinach zamku w Ujeździe. Termin jego realizacji mija w 31.05.2018 r. W załączniku nr 2 
podany jest plan finansowy wydatków niewygasających z upływem r.2017. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział  14 Radnych  
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXVIII.233.2017 została podjęta jednogłośnie. 



Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2018 rok 
Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Helena Habrajska- 
Strycharz.  
Zgodnie z zapisami uchwały dochody budżetu na 2018 rok ustala się w kwocie 39 676 869,88 
zł, w tym: 
1) Dochody bieżące - 23 937 424,30 zł  
2) Dochody majątkowe - 15 739 445,58 zł 
Z kolei wydatki budżetu na 2018 rok ustala się w łącznej kwocie 47 389 535,89 zł, w tym: 
- na plan wydatków bieżących - 22 900 503,27 zł, 
- na plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 24 489 032,62 zł. 
Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8 465 547,57 zł: 
 - z pożyczek i kredytów w wysokości 7 712 666,01zł, 
 - nadwyżki budżetowej w kwocie 752 881,56 zł. 
Planowany deficyt w wysokości 7 712 666,01zł, zostanie pokryty przychodami  
z zaciągniętych pożyczek i kredytów.  
Dodatkowo w tym roku w uchwale ustalony został plan wydatków na zadania realizowane  
w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: 210 713,97 zł. 
 
Przewodniczący obrad odczytał pozytywną opinię RIO o przedłożonym projekcie uchwały 
budżetowej gminy na 2018 rok zawartą w uchwale nr 450/2017 Składu Orzekającego RIO  
w Opolu z dnia 8 grudnia b.r. oraz pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu 
określonego w projekcie uchwały budżetowej (Uchwała nr 451/2017 Składu Orzekającego 
RIO w Opolu z dnia 8 grudnia b.r.) 
 
Przewodnicząca  Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o projekcie budżetu, a następnie odczytała także pozytywną opinię 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej (projekt zaakceptowany 
większością głosów). 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu dotyczące 
wniosków i propozycji do projektu budżetu Gminy Ujazd na 2018 r. zgłoszonych przez 
radnych Rady Miejskiej. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych (jeden radny dołączył w czasie omawiania uchwały) 
Za oddano    14 głosów, 
Przeciw        1 głos 
Wstrzymujących się        0 głosów 
Uchwała nr XXXVIII.234.2017 została podjęta większością głosów. 
 
Uchwalenie wieloletniej prognozy  finansowej 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Helena Habrajska Strycharz. 
Projekt uchwały obejmuje Wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2024 wraz  
z wykazem przedsięwzięć i prognozą kwoty długu na lata 2018-2024. 



Została opracowana z uwzględnieniem trzech lat przed rokiem budżetowym (2015-2017) oraz 
sześciu lat po roku budżetowym (2019-2024). Podstawową część WPF stanowią ustalone dla 
każdego roku budżetowego objętego prognozą, parametry budżetowe wymienione  
w przepisie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych. 
Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2018 – 2024 uwzględniono przewidywane 
wykonanie w 2017 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogłoszone na potrzeby 
wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego uwzględniający 
średnioroczną dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (101,3 %),  
z uwzględnieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz realnych możliwości gminy Ujazd. 
W 2018 roku planowany jest deficyt w kwocie 7 712 666,01 zł, który zostanie pokryty 
zaciągniętymi pożyczkami i kredytem; w latach kolejnych 2019-2024 budżety zostały 
zbilansowane, planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę 
rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i wyemitowanych papierów 
wartościowych. 
Planowana kwota długu na koniec 2018 roku - 8 993 019,00 zł jest wynikiem zaciągniętych 
zobowiązań (pożyczek i emisji obligacji) i planowanych nowych pożyczek i kredytów. 
W latach kolejnych dług ten będzie zmniejszany o kwoty przewidzianych spłat i na koniec 
2023 roku powinien zmniejszyć się do 1 940 000 zł. 
Załącznikiem do WPF jest wykaz przedsięwzięć; zadania ujęte w wykazie planuje się do 
realizacji w latach 2018-2021. 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Magdalena Bartodziej odczytała pozytywną opinię 
Komisji o projekcie WPF, a następnie pozytywną (wyrażoną większością głosów) opinię z 
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię RIO w Opolu o przedłożonym projekcie 
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ujazd na lata 2018-2024 zawartą  
w uchwale nr 452/2017 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 8 grudnia 2017 r. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych 
Za oddano   14 głosów, 
Przeciw     1 głos 
Wstrzymujących się     0 głosów 
Uchwała nr XXXVIII.235.2017 została podjęta większością głosów. 
 
Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli zadań 
inwestycyjnych: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ujeździe ul. 
Bursztynowa i Księżym Lesie” oraz „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z 
utwardzeniem podłoża i chodnika w Sieroniowicach”. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  Dorota Stanek przedstawiła radnym protokół 
pokontrolny nr 12/2017 z dn. 29 listopada 2017 r. z kontroli zadań inwestycyjnych 
przeprowadzonej dnia 6 listopada b.r. 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednomyślnie go zaakceptowali. 
 
 



Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał otrzymane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad (oddział w Opolu) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na listopadowej Sesji 
dotyczące: 
- wprowadzenia obszaru zabudowanego w ciągu drogi krajowej Nr 88 w miejscowości 
Sieroniowice, 
- ubytków w drodze krajowej Nr 40 na odcinku ul. 3 Maja w Ujeździe. 
 
Radni zgłosili następujące wnioski: 

1) Wniosek radnej Teresy Soboty o interwencję w Związku Powiatowo-Gminnym „Jedź 
z nami” w sprawie naprawy ogrzewania w autobusie szkolnym (lub wymianę 
autobusu na sprawny) na trasie Olszowa - Ujazd; 

 
2) Wniosek radnego Józefa Duka o budowę chodnika przy drodze powiatowej w 

Jaryszowie na odcinku od szkoły w stronę kościoła – jest do trasa uczęszczana przez 
uczniów, a w obecnych warunkach bardzo niebezpieczna  z powodu bardzo wąskiego 
pobocza, ograniczonego dodatkowo przez rów.     

 
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez 
uwag. 
 
Sprawy różne. 
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch podziękował radnym za uchwalenie budżetu Gminy na rok 
2018 i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zadań zaplanowanych było bardzo dużo, jednak 
priorytet miały te zadania, na które mamy szansę otrzymać dofinansowanie. Pozostałe będą 
realizowane w miarę możliwości finansowych Gminy. 
Zwrócił się do poszczególnych radnych omawiając planowane i wykonane zadania w ich 
miejscowościach: 
Budowa drogi w Nogowczycach do Proboszczowic jest na etapie przygotowywania, 
prowadzone są ustalenia z Nadleśnictwem Rudziniec.  
Naprawa drogi koło posesji p. Moczka jest w miarę uzgodniona, będzie utwardzona 
tłuczniem. 
Droga w Balcarzowicach budowana wspólnie z Nadleśnictwem jest oddana i nie ma 
zastrzeżeń do jej wykonania. 
Radny Waldemar Fogel wnioskował o remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Burmistrz zapewnił, że jedna z nich będzie wykonana z wykorzystaniem oszczędności po 
przetargach. Być może do remontu wykorzysta się środki z funduszu sołeckiego. 
Chodnik przy ul. 1 Maja w Jaryszowie jest potrzebny, ale występują spore trudności z jego 
wykonaniem, ponieważ jest do droga powiatowa i potrzebne są odpowiednie decyzje 
Starostwa. Jednak w wyniku pertraktacji udało się ustalić, że w przyszłym roku przystąpią do 
opracowania projektu budowy tego chodnika. 



Radni z Sieroniowic wnioskowali o budowę chodnika na ul. Kościelnej. Temat jest dość 
trudny, bo trzeba wykupić grunty od prywatnych właścicieli, ale Gmina przygotowuje się do 
tego zadania, część potrzebnych gruntów już udało się wykupić, 
W Niezdrowicach priorytetem będzie rozwiązanie problemu odprowadzenia wód burzowych 
przy ul. Wiejskiej. 
W Starym Ujeździe w roku bieżącym sporo się robiło, a w przyszłym, jeśli tylko otrzymamy 
środki na ochronę bioróżnorodności, to zajmiemy się zagospodarowaniem terenów wokół 
stawu. 
W Ujeździe jest szansa na odnowiony plac zabaw na osiedlu Gliwickim; złożony został 
wniosek o dofinansowanie z programu rządowego OSA (otwarte strefy aktywności). 
W Balcarzowicach jest do zrobienia chodnik, ale Burmistrz uważa, że pilniejszą sprawą jest 
naprawa mostka – podobnie jak w Jaryszowie i te zadania będą miały priorytet. 
Radny Józef Duk zwrócił uwagę, że w niektórych wioskach tereny zielone kosi ZGKiM,  
a inne, jak Jaryszów, robią to same, np. w ramach funduszu sołeckiego. 
Ogólnie utrzymanie terenów gminnych zabezpiecza ZGKiM, jednak niektóre sołectwa ujęły 
to w zadaniach z funduszu sołeckiego. Burmistrz zauważył, ze jest to pierwszy rok działania 
tego funduszu i nie mamy jeszcze żadnych doświadczeń w jego realizacji. Po rozliczeniu tego 
pierwszego roku może będzie łatwiej właściwie wyznaczyć i podzielić zadania. 
Wracając do wniosków i postulatów poszczególnych radnych Burmistrz zwrócił uwagę, że w 
przypadku Ujazdu jednym z ważniejszych tematów jest budowa obwodnicy Ujazdu. I tu 
dobra wiadomość dla nas wszystkich – obwodnica będzie budowana. Inwestycja została 
wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.  
 
Następnie Burmistrz bardzo serdecznie podziękował Pani Skarbnik Gminy Helenie Strycharz 
za trudną pracę przy rozbudowanym przyszłorocznym budżecie Gminy; podziękował także 
wszystkim kierownikom jednostek i referatów Urzędu oraz pracownikom za całoroczną 
pracę. 
Na koniec złożył serdeczne życzenia noworoczne i udanego świętowania Sylwestra. W tym 
roku będzie organizowana po raz drugi impreza otwarta na dziedzińcu przy ruinach zamku – 
gdzie zapewniona będzie muzyka i fajerwerki. Burmistrz zaprosił wszystkich obecnych na 
wspólne powitanie Nowego Roku.. 
 
Przewodniczący odczytał jeszcze otrzymaną Uchwałę Nr XXXV/387/2017 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Apelu Sejmiku w 
sprawie zmian w prawie samorządowym i kodeksie wyborczym. 
Radni nie wyrazili woli podejmowania uchwały w tej sprawie. 
 
Głos zabrał Hubert Ibrom – radny Powiatu Strzeleckiego, który pogratulował Burmistrzowi i 
Pani Skarbnik uzyskania pozytywnej opinii Rady o przyszłorocznym budżecie Gminy. 
Budżet Powiatu nie jest w stanie sfinansować wszystkich potrzeb inwestycyjnych, jednak 
Radny zauważył, że w przyszłym roku co trzecia inwestycja na drogach powiatowych w 
powiecie strzeleckim będzie realizowana w gminie Ujazd. Jest to oczywiście zasługa sporych 
dotacji naszej Gminy do inwestycji powiatowych i działań Burmistrza Ujazdu na ich rzecz. 
Drogi są remontowane, chodniki budowane. Jednak inwestycje drogowe to tylko część 



inwestycji Powiatu. W przyszłym roku dużo środków z jego budżetu przeznaczone zostanie 
na odrestaurowanie pomnika na Górze Św. Anny. Powiat ma w planie także m.in. zakup 10 
nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów do transportu publicznego w całym powiecie, 
wykonanie termomodernizacji budynku DPS w Szymiszowie, budowę boiska sportowego 
przy szkole ogólnokształcącej w Strzelcach i modernizację trzech oddziałów w szpitalu 
powiatowym. 
Hubert Ibrom podziękował Burmistrzowi za owocną współpracę w roku 2017 dołączając się 
do życzeń noworocznych dla wszystkich obecnych na Sesji. 
Radna Dorota Stanek, jako przedstawiciel „Czystego Regionu” poinformowała radnych o 
zmianach w systemie odbioru odpadów. W okresie zimowych nie będzie już można oddawać 
odpadów bio w brązowych pojemnikach, można natomiast te pojemniki wykorzystać do 
popiołu i wystawiać je od grudnia do marca razem z pojemnikiem czarnym na odpady 
zmieszane. 
Radny Roman Gala podziękował w imieniu mieszkańców Starego Ujazdu za wykonanie 
chodnika przy drodze powiatowej, o który Gmina się starała już 3 lata. 
Radny Waldemar Fogel dziękując Burmistrzowi i Pani Skarbnik za ciężką pracę nad 
budżetem zauważył jednocześnie, że gdyby nie pieniądze Gminy Ujazd Powiat nie 
realizowałby żadnych inwestycji na drogach powiatowych w naszej gminie.  
Radny powiatowy Hubert Ibrom przyznał, że podobnie jak w Gminie Ujazd, tak i w Powiecie 
realizowane są przede wszystkim te inwestycje, które są dofinansowane środkami z zewnątrz, 
czy unijnymi, czy z programów rządowych. 
Na zakończenie Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń podziękował za całoroczną 
współpracę radnym i Burmistrzowi i złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji 
zbliżającego się Nowego Roku 2018. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXVIII sesję Rady Miejskiej.
    
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 
 


