
Protokół Nr XXXIX/2018 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 29 stycznia 2018 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: Skarbnik Gminy Helena Strycharz, Sekretarz Gminy Roman 
Więcek, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik 
OPS w Ujeździe Danuta Ogaza, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Monika 
Jastrzembska, Katarzyna Tomczyk i Irena Tiszbierek, oraz projektantka planu 
zagospodarowania przestrzennego – Renata Klimek. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 14 osób, 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 części obszaru 
SAG obejmującego część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice, 

b) udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, 
c) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z 
przystanków, 

d) udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola, 
e) współdziałania  między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie 

doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych Gminy Ujazd, 

f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
g) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 r., 
h) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego 
pn. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu 
Kędzierzyńsko-Strzeleckiego  –  Głęboka kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na 
energooszczędne”, 

i) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego 
pn.„ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe”, 

j) przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych  w 2017 roku, 



k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 
2018 rok. 

6.  Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2017 oraz planów pracy Rady 
Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na  2018 rok 

7.   Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.  
8. Interpelacje i wolne wnioski. 
9. Przyjęcie protokołu z XXXVIII 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 grudnia 2017 r. do dnia 29 stycznia 2018 r. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym, w zastępstwie nieobecnego 
na Sesji Burmistrza Ujazdu, przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. Informacja 
zawierała m.in. wykaz projektów uchwał przygotowanych na sesję, wydanych zarządzeń  
i podpisanych umów w omawianym przedziale czasowym. 
Podpisano umowy na: 
- kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Głęboka kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. PSP w Sieroniowicach 
wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne”, 
- aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w 
Ujeździe przy ul. Gliwickiej. 
Ogłoszono przetarg na „Budowę drogi gminnej nr 105784O ul. Krzemowa i Bazaltowa w 
Ujeździe. 
Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 043 037,10 zł w ramach RPO na realizację 
projektu pn. „Ujazd – Gmina przyjazna seniorom”. Stanowi to 94,45 % kosztów zadania. 
W dniach 2 i 8 stycznia b.r. Burmistrz Ujazdu uczestniczył w spotkaniach Związku 
Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami”. 
Radna Dorota Stanek zapytała o termin rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Ujazd – Gmina 
przyjazna seniorom”, na co otrzymała odpowiedź, że umowa nie jest jeszcze podpisana. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru SAG 
obejmującego część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice 
Projekt został przedstawiony przez projektantkę planu Renatę Klimek. 
Rada Miejska w Ujeździe przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego tego obszaru Uchwałą Nr XXV.136.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 
28 listopada 2016 r. 



Planem miejscowym objęto teren o powierzchni łącznie ~617,28 ha, który składa się z dwóch 
części, w tym: obszaru A obejmującego część gruntów wsi Olszowa o powierzchni 583,71 ha 
oraz obszaru B obejmującego część gruntów wsi Zimna Wódka i Sieroniowice  o powierzchni 
33,57 ha. 
Wszystkie wnioski zgłoszone do projektu planu zostały rozpatrzone przez Burmistrza Ujazdu. 
Przedmiotowy projekt planu wpływa pozytywnie na poprawę warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej, jednocześnie nie narusza warunków zamieszkania na terenach 
sąsiadujących oraz nie narusza interesu publicznego. 
Projekt planu nie dotyczy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. Lokalizacja nowego 
terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług oznaczonego symbolem 
P/U2 uwzględnia wymogi wynikające z art.1 ust.4 ustawy poprzez kształtowanie spójnej 
struktury przestrzennej obszaru, lokalizację terenu jako uzupełnienie pomiędzy istniejącymi 
terenami zabudowanymi Księżego Lasu i terenami Strefy Aktywności Gospodarczej, z 
wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego zapewniającego minimalizowanie 
transportochłonności układu przestrzennego. Teren charakteryzuje się bardzo dobrym 
dostępem do sieci komunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 
gazowej oraz telekomunikacyjnej. 
Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXXIV.202.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 
sierpnia 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd,  
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze opracowania 
(10) pod względem formalnym zachowują ważność, nie zachowują natomiast aktualności. 
Przystąpienie do sporządzania planu jest związane z potrzebą aktualizacji ze względu na 
konieczność dostosowania zapisów planu do ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd,  potrzeb inwestorów określonych we 
wnioskach oraz aktualnego stanu prawnego. Ważnym celem jest również uspójnienie zapisów 
obowiązujących obecnie 10 planów miejscowych oraz wprowadzenie inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 
Do projektu planu została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. 
Projekt planu został skierowany do uzgodnień i opiniowania z właściwymi organami  
i uzyskał komplet wymaganych uzgodnień i opinii.  
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym terminie 
do dnia 22 stycznia 2018r do projektu planu wpłynęła jedna uwaga – firmy TAURON. 
W wyniku rozpatrzenia złożonych uwag przez Burmistrza Ujazdu w dniu 23 stycznia 2018r. 
złożona uwaga została częściowo uwzględniona. Nieuwzględniona część uwagi została 
wprowadzona na listę nieuwzględnionych uwag. 
Zgodnie z zapisami „Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej 
obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice”, w wyniku realizacji zapisów 
planu nastąpi konieczność wykupu gruntów pod poszerzenie drogi zbiorczej oraz drogi 



dojazdowe oraz budowa dróg oznaczonych symbolami KDD5 i KDD9 wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną, a także urządzenie terenu zieleni ZP1.  
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Uwag nie zgłoszono. 
Następnie 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 XXXIX.236.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, 
Projekt przedstawiła Katarzyna Tomczyk – Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw 
Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego. 
W związku ze wspólną realizacją zadań na drogach powiatowych w budżecie gminy Ujazd na 
2018r. zaplanowano kwotę 367.500,00 zł. 
Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych: 
1) ”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. 
Sieroniowice ul. Ujazdowska”; 
2) ”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd-Kędzierzyn-Koźle na odcinku 
Ujazd Piaski-Sławięcice”; 
3) ” Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. 
Nogowczyce ul. Strzelecka”; 
4) ”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. 
Zimna Wódka ul. Strzelecka”; 
5) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. 
Jaryszów ul. 1 Maja”.            
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Radny Józef Duk zapytał o postępy prac przy gazyfikacji gminy, na co otrzymał odpowiedź 
Katarzyny Tomczyk, że obecnie trwają prace planistyczne. 
Następnie 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 XXXIX.237.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z przystanków, 
Kolejny projekt został omówiony przez Katarzynę Tomczyk. 



Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego 
transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, 
a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków 
komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze 
uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.  
Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy o samorządzie gminnym do Rady Gminy należy ustanowienie 
prawa miejscowego, w szczególności w sprawach zasad i trybu korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ponieważ takimi obiektami są przystanki 
należało określić te zasady. 
W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Ujazd zmianie ulega jedynie wykaz przystanków komunikacyjnych ujęty w załączniku 
Nr 1. Do wykazu zostanie dodanych pięć przystanków w Strefie Aktywności Gospodarczej 
Olszowa i Zimna Wódka, gdzie będą kursowały autobusy dowożące pracowników do pracy w 
SAG. Podjęcie niniejszej uchwały ułatwi organizację publicznego transportu drogowego 
przewoźnikom i operatorom, a także podróżującym pasażerom.   
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Następnie 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 XXXIX.238.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych Irena 
Tiszbierek. 
Biskup Opolski Andrzej Czaja zwrócił się z prośbą o pomoc finansową  na kontynuację  
remontu Katedry Opolskiej. W budżecie gminy na 2018 r. zabezpieczono na ten cel środki  
w kwocie 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł). Realizacja powyższego nastąpi na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej dla miasta Opola  
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w obszarze ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, położonymi na terenie miasta Opola, nie stanowiących wyłącznej własności 
miasta. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 



Radna Teresa Sobota wyraziła swoją odmienną opinię na temat finansowania zabytków spoza 
gminy. Na cel remontu Katedry Opolskiej zbierane były pieniądze wiernych w kościołach 
całego województwa opolskiego, zatem zdaniem radnej, nie powinno się wydatkować jeszcze 
pieniędzy z budżetu gminnego. 
Następnie przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie 
radnych. 
W głosowaniu wzięło udział  14 Radnych, 
Za oddano   11 głosów 
Przeciw     3 głosy 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XXXIX.239.2018 została podjęta większością głosów. 
 
- doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 
Gminy Ujazd 
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty Małgorzata Kulesa. Ta 
uchwała podejmowana jest przez Radę Miejską na początku każdego roku kalendarzowego, 
aby zapewnić nauczycielom z gminy Ujazd dostęp do doradztwa metodycznego. Jest to 
zgodne z art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, wg którego 
jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący szkoły zobowiązana jest do 
corocznego wyodrębniania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ale  
z zastrzeżeniem, że ma być w tym uwzględnione doradztwo metodyczne. 

Ze względu na ograniczony budżet Gmina nie jest w stanie zatrudnić we własnym 
zakresie doradców metodycznych. W związku z tym współpracuje z instytucją, która może 
zrealizować ciążące na Gminie zadanie. W tym celu nawiązuje współpracę z Urzędem 
Wojewódzkim, który będzie pośrednikiem w realizacji powyższego zadania przez doradców 
metodycznych zatrudnionych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. 
Jest to placówka, z którą Gmina współpracuje od wielu lat, również przy realizacji innych 
zadań, m.in.  projektów edukacyjnych. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Uwag nie zgłoszono.  
Następnie 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 XXXIX.240.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Skarbnik Gminy Helena Strycharz przedstawiła projekt uchwały. Po zmianach budżetu 
Gminy uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe zmieniają się wartości wykazane w załącznikach 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.  



Dochody - Budżet gminy w 2018 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę  
302 564,56 zł (w planie dochodów majątkowych). 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 39 979 434,44 zł, dochody bieżące  
- 23 937 424,30 zł, dochody majątkowe – 15 639 445,58 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększył się o kwotę 302 564,56 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 47 692 100,45 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 22 900 503,27  zł, wydatki majątkowe – 24 791 597,18 zł. 
W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZ i UO „Czysty 
Region” do kwoty 28 406,00 zł rocznie. Okres poręczenia: 2017-2031. 
Wynik – W 2018 roku planowany jest deficyt w kwocie 7 712 666,01 zł, który zostanie 
pokryty zaciągniętymi pożyczkami i kredytem. 
Na koniec roku planowana jest kwota długu w wysokości : 8 993 019,00 zł. Prognozowane 
kwoty długu na kolejne lata zawiera zał. nr 3 do uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Uwag nie zgłoszono.  
Następnie 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 XXXIX.241.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok 
Projekt został przedstawiony i szczegółowo omówiony przez Skarbnik Gminy Helenę 
Strycharz. 
Na zwiększenie planu dochodów w kwocie 302 564,56 zł wpłynęły środki pozyskane od 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na realizację inwestycji w Strefie. 
Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 000 zł nastąpiło na skutek przeniesienia zadania:  
 „Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem” do realizacji 
przez MGODK w Ujeździe. 
Na zwiększenie planu wydatków w kwocie 502 564,56 zł wpłynęło: 
- wprowadzenie do planu zadania- Budowa przyłącza energetycznego do zasilania 
przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Polskiej, 
- wprowadzenie nowego zadania – Budowa oświetlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wódka, 
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji – Budowa świetlicy wiejskiej w 
Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Uwag nie zgłoszono.  



Następnie 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 XXXIX.242.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-
Strzeleckiego  –  Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz  
z wymianą wyposażenia na energooszczędne” 
Projekt omówiła Skarbnik Gminy Helena Strycharz. 
Do budżetu gminy na lata 2016 – 2018 wprowadzono do realizacji zadanie „Efektywność 
energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego  –  Głęboka 
kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne” 
W dniu 13 grudnia 2017 roku Subregion Kędzierzyńsko - Strzelecki podpisał umowę            
Nr RPOP.03.02.01-16-0014/17-00 z Marszałkiem Województwa Opolskiego o przyznaniu 
dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kwoty 
239 928,91 zł. 
Z powodu braku środków w budżecie na wkład własny (planowana wartość zadania do 
realizacji w 2018 roku – 650 376,33 zł) zaistniała potrzeba zaciągnięcia pożyczki                       
w WFOŚ i GW do kwoty 400 000,00 zł. 
Planowany okres spłaty pożyczki 2019 – 2023. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Uwag nie zgłoszono. 
Następnie 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 XXXIX.243. 2018 została podjęta jednogłośnie. 

 
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” 
Kolejny projekt omówiła także Skarbnik Gminy. 
Do budżetu gminy na lata 2014 – 2018 wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne  
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe”. 



W dniu 22 grudnia 2016 roku podpisano umowę Nr RPOP.05.04.00-16-0002/16-00  
z Marszałkiem Województwa Opolskiego o przyznaniu dofinansowania projektu  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kwoty 3 530 430,18 zł. 
Z powodu braku środków w budżecie na wkład własny (planowana wartość zadania do 
realizacji w 2018 roku – 5 029 895,00 zł) zaistniała potrzeba zaciągnięcia pożyczki                       
w WFOŚ i GW do kwoty netto 880 000,00 zł. 
Planowany okres spłaty pożyczki 2019 – 2024. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie. 
Uwag nie zgłoszono. 
Następnie 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 XXXIX.244.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2017 rok 
Przewodniczący Komisji Stałych odczytali sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej  
w roku 2017. 
Nie zgłoszono uwag. 
  
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 XXXIX.245.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
-zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2018 rok 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do projektu uchwały odczytała 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Stanek. 
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 XXXIX.246.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2017 oraz planów pracy Rady 
Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na  2018 rok. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił radnym sprawozdanie  
z pracy Rady Miejskiej w roku 2017 oraz plan pracy Rady Miejskiej na rok 2018. Radni 
otrzymali kserokopie sprawozdania i planu pracy Rady. Nie zgłoszono uwag. 
Następnie przewodniczący Komisji Stałych przedstawili plany pracy ich Komisji na rok 2018: 
- Radna Magdalena Bartodziej - plan Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki,  
- Radny Kamil Głowania - plan Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych,  
- Radny Józef Duk – plan Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. 
Do przedstawionych planów pracy Rady i Komisji Stałych nie zgłoszono żadnych uwag ani 
wniosków. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Zgłoszone zostały następujące wnioski z Komisji Stałych: 
 

1) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego: 
- o upowszechnienie informacji wśród mieszkańców gminy o konieczności 
cyklicznego czyszczenia przewodów kominowych w celu zachowania bezpieczeństwa 
p/pożarowego;  

 
2) Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki w sprawie podjęcia próby nakłonienia 

wspólnot mieszkaniowych budynków wielorodzinnych w Rynku w Ujeździe do 
zmiany sytemu ogrzewania na gazowe w ramach gazyfikacji Gminy w celu poprawy 
jakości powietrza w mieście; 
 

3) Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie zamówienia druku 
widokówek z Ujazdu w celu ich sprzedaży zarówno mieszkańcom, jak i gościom 
naszej gminy. 
 

Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na 
poprzedniej Sesji dotyczące: 
- przekazania wniosku w sprawie budowy chodnika przy ul. Strzeleckiej w Jaryszowie do 
Zarządu Powiatu Strzeleckiego. 
Nie zgłoszono nowych wniosków. 
 
Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez 
uwag. 
 
Sprawy różne. 
Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr XXXV/387/2017 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Apelu Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie zmian w prawie samorządowym i kodeksie karnym. 
W związku z faktem, że sam ustawodawca wprowadził już zmiany kwestionowanych zapisów 
do ustaw, radni postanowili jednomyślnie nie podejmować w tej sprawie uchwały. 



Radni otrzymali przygotowane przez Gminny Zarząd Oświaty pisemne sprawozdanie  
z wysokości średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ujazd za 
2017 rok zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.  
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego materiału. 
Radna Dorota Stanek poinformowała radnych o oficjalnym otwarciu w dniu jutrzejszym 
Regionalnej Instalacji Przetwórstwa Odpadów Komunalnych w Sławęcicach. 
W tym roku planowana jest także budowa PSZOK-a w gminach Ujazd, Walce i Leśnica. 
Instalacja w Ujeździe powinna być gotowa jesienią tego roku. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XXXIX sesję Rady Miejskiej.
    
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 


