
Protokół Nr XL/2018 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 26 lutego 2018 roku w Sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1700.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena 
Strycharz, Longina Napieracz – Zastępca Skarbnika Gminy, Sekretarz Gminy Roman 
Więcek, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik 
OPS w Ujeździe Danuta Ogaza, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, kierownicy referatów 
Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska, Katarzyna Tomczyk i Irena Tiszbierek. 
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) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd, 

b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, 

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
d) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 r. 

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

10. 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 30 stycznia do 26 lutego 2018 r. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Ujazdu 
Tadeusz Kauch. Omówił wydane w tym czasie zarządzenia (m.in. w sprawie ogłoszenia 
konkursu na Dyrektora PSP w Ujeździe i PSP w Olszowej), opracowane projekty uchwał 



zgłoszone na Sesję, podpisane umowy, ogłoszone przetargi oraz wydarzenia, w których 
Burmistrz uczestniczył. 
Umowy zostały podpisane na: 
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dostawę oraz montaż systemów 
modułowych dla zadania: „Budowa szatni w systemie kontenera mieszkalnego” w Jaryszowie 
- budowę drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe, 
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa drogi nr 105784O ul. 
Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe”. 
Ogłoszono przetarg na wykonanie zadań:  
- „Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze 
ul. Europejskiej w SAG – etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w 
ciągu ul. Amerykańskiej – etap V”; 
- Budowa oświetlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wódka; 
- Budowa przyłącza energetycznego dla zasilania pompowni ścieków sanitarnych przy ul. 
Polskiej. 
Burmistrz Ujazdu uczestniczył w spotkaniach w Agencji Rolnej Skarbu Państwa oraz  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu. 
W dniu 18 lutego został zorganizowany „Bieg charytatywny dla Kuby” na terenie gminy 
Ujazd. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
w sprawie  określenia  wysokości  opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego  
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd 
Projekt uchwały przedstawiła dyrektor GZO Małgorzata Kulesa. Artykuł 52 ust. 1 pkt 1  
o finansowaniu zadań oświatowych stanowi, że rada gminy określa wysokość opłat  
za korzystanie z wychowania przedszkolnego (do tej pory regulował to art. 14 ust. 5 ustawy  
o systemie oświaty). 
Ponieważ uchylono przepisy ustawy o systemie oświaty, rady gmin muszą podjąć uchwały na 
podstawie nowo obowiązujących przepisów o finansowaniu zadań oświatowych i prawa 
oświatowego. Jest to jedyna zmiana w uchwale, zapisy dotyczące wysokości opłat nie uległy 
zmianie. 
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 XL.247.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt  



Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska 
i Działalności Gospodarczej Monika Jastrzembska przedstawiła projekt uchwały. Zgodnie  
z ustawą o ochronie zwierząt, celem programu jest między innymi zapewnienie ochrony 
zwierząt oraz określenie czynów uznawanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz 
uregulowanie postępowania ze zwierzętami bezdomnymi.  Zgodnie z ustawą o ochronie 
zwierząt art. 11a, Rada Miejska corocznie do 31 marca uchwala program opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Gmina Ujazd przekazała 
do schroniska w Kędzierzynie-Koźlu od 1998 roku 100 bezdomnych psów.  

Obecnie w schronisku  w Kędzierzynie-Koźlu znajdują się 4 psy z terenu naszej 
gminy. Pozostałe psy w większości trafiły do adopcji. Jak widać z przedstawionych danych 
problem bezdomnych psów na terenie Gminy Ujazd jest niewielki.  

Projekt Programu zgodnie z art. 11a ust. 7 został przekazany do zaopiniowania  
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Towarzystwu SOS dla Zwierząt w Opolu  
oraz dzierżawcom obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy.  
 
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 XL.248.2018 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 zmniejszył się o kwotę  
84 269,97 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 39 895 164,47 zł, dochody bieżące  
- 24 075 154,33 zł, dochody majątkowe – 15 820 010,14 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2018 roku zmniejszył się o kwotę 84 269,97 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 47 607 830,48 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 23 058 233,30  zł, wydatki majątkowe – 24 549 597,18 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. 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 1 016 921,03 zł. 
Wprowadzono do realizacji w 2018 roku dwa zadania inwestycyjne: 
- budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Grzeboszowicach, 
- założenie gminnego żłobka 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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XL.249.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok 
Projekt został omówiony przez Skarbnik Gminy Helenę Strycharz. 
Zwiększenie planu dochodów wyniosło  248 183,70 zł: 
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,  
- podpisano umowę Nr RPOP.08.01.00-16-0018/17-00 z Województwem Opolskim na 
dofinansowanie projektu  „ Ujazd – gmina przyjazna seniorom” rozwój usług społecznych, 
opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne - zgodnie z harmonogramem 
należy zwiększyć plan dochodów. 
Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 333 587,00 zł: 
- nie otrzymano dofinansowania na zadanie  - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych         
w Zimnej Wódce dz. Nr 361/2, 
- nastąpiło zmniejszenie planu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów  
z dnia 13 lutego 2018 roku Nr ST3.4750.1.2018 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów 
w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Zmniejszenie planu wydatków wyniosło 1 404 908,30 zł: 
- wykreślono z planu wydatków majątkowych zadanie - Budowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Zimnej Wódce dz. Nr 361/2, nie otrzymano dofinansowania, 
- korekta planu wydatków w związku z podpisana umową o dofinansowanie projektu  „ Ujazd 
– gmina przyjazna seniorom”. 
Zwiększenie planu wydatków wyniosło 1 319 504,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na: 
- aktualizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 
związku z koniecznością opracowania nowych planów dla wsi Olszowa i Zimna Wódka, 
- zatrudnienie audytora w związku z przekroczeniem w uchwale budżetowej kwoty 
40 000 000,00 zł (art. 274 ust.3 ustawy o finansach publicznych), 
- promocję gminy, 
- nowy plan wydatków w związku z podpisaniem umowy Nr RPOP.08.01.00-16-0018/17-00 
z Województwem Opolskim na dofinansowanie projektu „ Ujazd – gmina przyjazna 
seniorom” rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, 
niesamodzielne - zgodnie z harmonogram wydatków, 
- wkład własny na realizację programu „Maluch +”w ramach którego powstanie w Ujeździe 
żłobek, zgodnie z ogłoszonymi wynikami konkursu kwota dofinansowania wyniesie 
400 000,00 zł, 



- brakujące środki do wykonania przyłączy na zadaniu - Budowa szatni w systemie kontenera 
mieszkalnego w Jaryszowie, 
- wprowadzenie nowego zadania na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji - Budowa placu 
zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Grzeboszowicach. 
 
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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XL.250.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Zgłoszony został wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych: 
- wniosek Radnego Waldemara Fogel o uzupełnienie frezowinami ubytków w nawierzchni  
i poboczu drogi z Buczek do Sieroniowic. 

 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedź Burmistrza Ujazdu na wniosek zgłoszony na 
poprzedniej Sesji dotyczący: 
- poinformowania mieszkańców gminy o konieczności cyklicznego czyszczenia przewodów 
kominowych w celu zachowania bezpieczeństwa p/pożarowego; 
oraz odpowiedzi Zarządu Powiatu Strzeleckiego na wnioski zgłoszone na XXXVI sesji z dnia 
28.11.2017 w sprawie: 
- wyczyszczenia i remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej ul. Strzelecka w 
Jaryszowie, 
- zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Strzeleckiej w Jaryszowie, 
- możliwości budowy chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej w Jaryszowie od przejścia dla 
pieszych do ul. Stawowej. 
 
Zgłoszony został wniosek przesłany przez nieobecnego na Sesji radnego Kamila Głowania  
w sprawie pilnej potrzeby naprawy mostku na dojeździe do ulicy Zielonej 6  
w Sieroniowicach. Sytuacja grozi naderwaniem asfaltu, a być może wystarczy trochę tłucznia.  
Radny zgłosił ten wniosek na prośbę właścicieli tej posesji. 
 
Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez 
uwag. 
 
 
 



Sprawy różne. 
Radny Józef Duk zapytał o pozostawione pnie po wycince drzew przy drodze powiatowej 
Jaryszów – Ujazd – czy będą one frezowane? Burmistrz odpowiedział przecząco, ponieważ 
frezowanie stanowi dodatkowy, niemały koszt i musiałoby być od razu wpisane w zakres 
robót. Radny Józef Duk zwrócił uwagę na nieestetyczny widok nierówno obciętych 
pozostałych po wycince pni drzew. Poza tym radny zauważył, że wycięto jesiony zamiast 
suchych topoli. 
Radna Agata Trusz w związku z otrzymaniem oficjalnego podziękowania z Fundacji WOŚP 
podziękowała za udział w tegorocznej edycji WOŚP radnym zaangażowanym w organizację 
finału w naszej gminie. W tym roku zebrano ponad 20 tys. zł, co stanowi kolejny rekord. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe Tomasz Cichoń przeczytał pismo skierowane do 
Rady Miejskiej od Gminnego Zarządu LZS w Ujeździe o zwiększenie dotacji na działalność 
LZS w gminie Ujazd w 2018 roku. 
Burmistrz Ujazdu w odniesieniu do przeczytanego wniosku zwrócił uwagę radnym, że  
w ostatnich latach dotacja na LZS systematycznie rosła i jego zdaniem nie ma 
merytorycznych podstaw do jej zwiększania. LZS nie przeznacza żadnych środków na 
inwestycje, nie zakupiono piłkochwytów, nie zabezpieczono środków na zakup kosiarek,  
a obecnie użytkowane są już w złym stanie technicznym. Burmistrz uważa, że kwota dotacji 
jest wystarczająca, tym bardziej, że odeszło Zarządowi utrzymanie stadionu w Ujeździe,  
a Gmina właśnie przeznacza dodatkowe środki na kulturę fizyczną i kupuje kontener  
z przeznaczeniem na szatnię dla sportowców w Jaryszowie. 
Radny Waldemar Fogel uważa, że kosiarki używane przez LZS są wykorzystywane na tyle 
często, że mogą być już zużyte, natomiast działacze i sami sportowcy robią bardzo dużo dla 
rozwoju sportu w naszej gminie. 

Pani Skarbnik zwróciła uwagę na finansowe przepisy prawne. Dotacja została 
przyznana w roku ubiegłym w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku 
publicznego w konkursie na realizację zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej  
i sportu. GZ LZS w Ujeździe wygrało ten konkurs i cała kwota dotacji zabezpieczona  
w budżecie Gminy na ten cel została przyznana Zrzeszeniu.  
W budżecie Gminy nie ma więcej środków zaplanowanych na realizację tego zadania.  
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XL sesję Rady Miejskiej. 
   
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 


