
Protokół Nr XLI/2018 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 26 marca 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 ZGKiM Piotr Przygoda, 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 początkowo 14 osób, a następnie 15, co 
stanowiło prawomocne quorum. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. Wprowadzono nowy projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków. 
Zaplanowane wcześniej w porządku obrad sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny za 2017 rok oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2017 rok zostały przedstawione 
radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 22 marca 2018 r., zatem usunięto 
je z programu dzisiejszej sesji. 
Zmiany zostały jednomyślnie zaakceptowane przez radnych, porządek obrad przedstawiał się 
więc 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) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd, 
b) podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
c) podziału Gminy Ujazd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 
d) pozbawienia statusu pomnika przyrody, 
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
f) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 r. 
g) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

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

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



 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady w okresie 
między sesjami tj. od dnia 27 lutego do 26 marca 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 powołania 
komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora PSP w Ujeździe i PSP w Olszowej, 
zmiany planów finansowych), opracowane projekty uchwał zgłoszone na Sesję, podpisane 
umowy oraz wydarzenia, w których Burmistrz uczestniczył. 
Umowy zostały podpisane na: 
- opracowanie dokumentacji dla zadania: „Założenie gminnego żłobka w Ujeździe”,  
- opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Grzeboszowicach”, 
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa szatni w systemie kontenera 
mieszkalnego w Jaryszowie”, 
- wykonanie robót budowlanych i kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadań:  
1) „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”; 
2) Budowa oświetlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wódka; 
3) Budowa przyłącza energetycznego dla zasilania pompowni ścieków sanitarnych przy ul. 
Polskiej, 
- zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej i informacyjnej dla projektu: 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe”, 
- opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym w 
Strzelcach Op. dla zadania „Budowa garażu dla OSP w Olszowej”. 
Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Ujazd. 
Burmistrz Ujazdu uczestniczył w spotkaniach w Agencji Rolnej Skarbu Państwa, Śląskiego 
Stowarzyszenia Samorządowego, a także spotkaniach dotyczących gazyfikacji Gminy Ujazd 
w Opolu, budynku użyteczności publicznej Opieki Społecznej w Strzelcach Opolskich, w 
posiedzeniu Związku „Jedź z Nami” w Strzelcach Opolskich, w spotkaniu roboczym w 
Nadleśnictwie Rudziniec. 
Burmistrz poinformował radnych o pozytywnym zaopiniowaniu i przyznaniu środków na 
rewitalizację Rynku w Ujeździe. 
Radna Dorota Stanek zapytała o rozpoczęcie działalności żłobka, na co Burmistrz 
odpowiedział, że ustalony termin to 1 września b.r.   
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
w sprawie  wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd 
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. 



Projekt ma charakter porządkujący. Zmiany dotyczą dwóch tematów – uaktualnienia 
określenia miejscowości nie będących sołectwami wg Rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji oraz nazw jednostek oświatowych po reformie oświatowej. Pierwsza zmiana ma 
wpływ na określenie zakresów okręgów i obwodów wyborczych w gminie, co jest potrzebne 
do podjęcia kolejnych uchwał. 
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 XLI.251.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu. 
Kolejny projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Podjęcie uchwał o podziale Gminy na 
okręgi wyborcze i obwody głosowania następuje na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 
roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Granice 
okręgów nieznacznie się zmieniły jedynie w Ujeździe ze względu na zmiany liczby 
mieszkańców. 
 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
Do składu osobowego składu sesji dołączył jeden radny i od tego momentu liczba obecnych 
radnych wynosiła 15 osób. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie radnych. 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     2 głosy 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLI.252.2018 została podjęta większością głosów. 
 
- podziału Gminy Ujazd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
Ten projekt uchwały także przedstawił Sekretarz Gminy. Podjęcie uchwały o podziale Gminy 
na obwody głosowania następuje również  na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Granice i siedziby 
obwodów nie zmieniły się, dostosowano jedynie nazwy miejscowości nie będących 
sołectwami do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji. 



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 XLI.253.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- pozbawienia statusu pomnika przyrody 
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska 
i Działalności Gospodarczej Monika Jastrzembska przedstawiła projekt uchwały  
Mając na uwadze regulacje art. 7 pkt 1 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 44 ust.. 3 i 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 142), Nadleśnictwo 
Rudziniec pismem nr ZG.7212.2.2017.AP z dnia 30.01.2017r. zwróciło się do tut. Urzędu w 
sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla 1 egzemplarza drzewa gatunku buk 
zwyczajny (Fagus sylvatica), znajdującego się na działce nr 966, obręb Jaryszów. 
Pomnik przyrody został ustanowiony na mocy rozporządzenia nr 0151/P/38/05 Wojewody 
Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 
Pismem nr ZG.7212.2.2017.AP z dnia 30.01.2017r. Nadleśnictwo Rudziniec poinformowało 
Urząd Miejski w Ujeździe o całkowitym rozkładzie w/w drzewa.  
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 XLI.254.2018 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  
117 158,00 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 40 012 322,47 zł, dochody bieżące  
- 24 192 312,33  zł, dochody majątkowe – 15 820 010,14 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększył się o kwotę 117 158,00 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 47 724 988,48 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 23 085 409,30  zł, wydatki majątkowe – 24 639 579,18 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: 1 106 903,03 zł. 
 
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 XLI.255.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok 
Projekt został omówiony przez Skarbnik Gminy Helenę Strycharz. Zmiany budżetu są 
następujące: 
Zwiększenie planu dochodów w kwocie 117 399,00 zł: 
Dział 756 rozdz. 75615 w kwocie 115 000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu   
wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, 
Dział 801 rozdz. 80101 w kwocie 2 399,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu 
odszkodowania za uszkodzony komputer - PSP Olszowa. 
Zmniejszenie planu dochodu w kwocie 241,00 zł: 
Dział 750 rozdz. 75011 w kwocie 241,00 zł, pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Nr FB.I.3111.2.1.2018 z dnia 21 lutego 2018r o ostatecznych kwotach dotacji na 2018 rok, 
zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań zleconych. 
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 346 193,71 zł: 
Dział 600 rozdz. 60016 w kwocie 50 000,00 zł, korekta planu wydatków, zmiana nazwy 
zadania inwestycyjnego - Przebudowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III – 
opracowanie dokumentacji, 
Dział 750 rozdz.75011 w kwocie 241,00 zł, zmniejszenie planu wydatków na zadaniach 
zleconych, 
Dział 754 rozdz. 75412 w kwocie 10 018,00 zł, korekta planu wydatków, zmniejszenie dotacji 
celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Dział 921 rozdz. 92195 w kwocie 7 000,00 zł, korekta planu wydatków na funduszu sołeckim 
w Jaryszowie, między działami i rozdziałami, 
Dział 926 rozdz. 92695 w kwocie 278 934,71 zł, korekta źródeł finansowania zadań 
inwestycyjnych,. 
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 463 351,71 zł: 
Dział 400 rozdz. 40002 w kwocie 70 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków, dotacja dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie budowy i przebudowy 
fragmentów sieci wodociągowej w miejscowości Niezdrowice i Balcarzowice, 



Dział 600 rozdz. 60016 w kwocie 50 000,00 zł , korekta planu wydatków zmiana nazwy 
inwestycji - Przebudowa dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III wraz z budową sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
Dział 600 rozdz. 60017 w kwocie 7 000,00 zł, korekta planu wydatków funduszu sołeckiego 
w Jaryszowie, 
Dział 750 rozdz. 75023 w kwocie 10 000 zł, dodatkowe środki na dodatek specjalny dla 
pracowników referatu inwestycji, 
Dział 750 rozdz. 75095 w kwocie 5 000,00 zł, dodatkowe środki na doradztwo w zakresie  
przeprowadzenie analizy potencjału finansowego Gminy Ujazd, 
Dział 754 rozdz. 75412 w kwocie 10 018,00 zł, korekta planu wydatków, środki przeznaczone 
na przeprowadzenie szkolenia, organizację kursu, 
Dział 801 rozdz. 80101 w kwocie 2 399, 00 zł,  dodatkowe środki przeznaczone na zakup 
materiałów i wyposażenia dla PSP w Olszowej, 
Dział 900 rozdz. 90001 w kwocie 30 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków, dotacja dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie budowy i przebudowy 
fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niezdrowice i Balcarzowice, 
Dział 926 rozdz. 92695 w kwocie 278 934,71 zł, korekta planu wydatków w związku  
z podpisaniem umowy Nr 00221-6935 – UM0810359/17 z dnia 7 marca 2018 roku na kwotę    
- 88 810,00 zł, na realizację zadania „Poprawa oferty rekreacyjnej na teranie Gminy Ujazd  
w miejscowościach Zimna Wódka , Stary Ujazd i Olszowa” oraz umowy Nr 00218-6935-
UM0810360/17 z dnia 7 marca 2018 roku na kwotę - 88 676,00 zł, na realizację zadania 
„Poprawa oferty rekreacyjnej na teranie Gminy Ujazd w miejscowościach Ujazd  
ul. Kwiatowa, Sieroniowice i Jaryszów”.  
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 XLI.256.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych 
przystanków. 
Projekt przedstawiła Katarzyna Tomczyk – Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw 
Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego. 
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 dodany przystanek w Olszowej przy ul. Szkolnej obok szkoły, 
który umożliwi zatrzymanie się autobusu dowożącego uczniów do Szkoły Podstawowej. 
Podjęcie niniejszej uchwały ułatwi organizację publicznego transportu drogowego 
przewoźnikom i operatorom, a także podróżującym pasażerom.   
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 XLI.257.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Zgłoszony zostały wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych: 
- o naprawę nawierzchni ul. Chrobrego w Ujeździe (naprzeciw kontenera na używaną odzież 
za mostem na Kanale Gliwickim), 
- o wyburzenie zniszczonego kamiennego ogrodzenia przed Domem Nauczyciela w Olszowej 
i zbudowanie na terenach byłych ogródków parkingu przyszkolnego. 

 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedź Burmistrza Ujazdu na wniosek zgłoszony na 
poprzedniej Sesji dotyczący: 
- naprawy przepustu na dojeździe do ulicy Zielonej 6 w Sieroniowicach.; 
- remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Buczki- Sieroniowice; 
- druku widokówek z Ujazdu. 
 
Radny Józef Duk zgłosił wniosek w sprawie przestawienia słupka przystanku PKS na trasie 
Ujazd - Strzelce Opolskie w Jaryszowie na ul. Ujazdowskiej naprzeciw wiaty przystankowej, 
która znajduje się na przystanku na trasie w stronę Ujazdu. 
 
 



Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XL Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Radni otrzymali pisemne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Uzależnieniom. Budżet w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w 
wysokości 51 000 zł. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ujazd w roku 2017 wydatkowano  kwotę  
49 387,65 zł . 
Budżet w rozdziale 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii - zaplanowano w wysokości  
14 000 zł. Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd  
w 2017 roku wydatkowano kwotę   13 842,50 zł. 
Przewodniczący Rady odczytał pismo z GZ LZS w Ujeździe w sprawie wyjaśnienia kwestii 
utrzymania boiska sportowego w Olszowej w związku z niedokonaniem wyboru nowego 
zarządu Klubu LZS Olszowa. 
Burmistrz Ujazdu poinformował radnych, że klub LZS z Jaryszowa zobowiązał się do 
utrzymania w dobrym stanie boiska w Olszowej.  
Następnie Przewodniczący Rady odczytał rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego, 
stwierdzające nieważność uchwały XXXIX.236.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 
stycznia 2018 r. w części tekstowej § 14, 23, 29, 32, oraz w części graficznej na zał. uchwały 
w zakresie terenu oznaczonego symbolem P/UC7. Stwierdzenie to pozostaje bez wpływu na 
pozostały zakres tej uchwały. 
Monika Jastrzembska, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej dodała, że na terenach z 
zakwestionowanymi zapisami obowiązuje w dalszym ciągu miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego z 2004 roku. 
Radny Waldemar Fogel zapytał o plan budowy sieci gazowej w gminie, na co Burmistrz 
odpowiedział, że jedna nitka pójdzie od SAG w stronę Sieroniowic i Olszowej, a druga od 
osiedla Piaski w Ujeździe i Niezdrowic. 
Dorota Stanek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwróciła się do członków Komisji o 
pozostanie po Sesji na dodatkowe posiedzenie, związane z otrzymaną skargą na Burmistrza 
Ujazdu. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XLI sesję Rady Miejskiej. 
   
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 
 


