
Protokół Nr XLII/2018 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku w Sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1830.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Skarbnik Gminy Helena Strycharz, Longina Napieracz – 
Zastępca Skarbnika Gminy, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor ZGKiM Piotr 
Przygoda, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: 
Monika Jastrzembska, Katarzyna Tomczyk i Irena Tiszbierek, redaktor tygodnika „Strzelec 
Opolski” Justyna Kubik oraz przedstawiciel firmy Aesco Group Sp. z o.o. Grzegorz Józefów. 
W czasie obrad – przy przedstawianiu ostatniego projektu uchwały – do Sesji dołączył 
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 13 osób, co stanowiło prawomocne quorum. 
W związku z obecnością na Sesji gościa, który przygotował dla radnych prezentację pt. 
„Analiza potencjału finansowego Gminy Ujazd”, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Cichoń zaproponował zmianę w porządku obrad, wprowadzając dodatkowy punkt dotyczący 
przedstawienia tej analizy. Zmiana ta została jednomyślnie zaakceptowana 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. Przedstawienie „Analizy potencjału finansowego Gminy Ujazd” przez przedstawiciela 

Aesco Group Sp. z o.o. 
5. Informacja o pracy Burmistrza. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) utworzenia Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym 
jest Gmina Ujazd oraz nadanie mu statutu, 

b) ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publicznym w Ujeździe, 
c) przyjęcia planu nadzoru nad Żłobkiem Publicznym w Ujeździe, 
d) określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków 

powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, 
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
f) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 r, 
g) podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIII.126.2016 Rady 

Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2016 w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza Ujazdu. 

7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego – 
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach”. 

8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.  
9. Interpelacje i wolne wnioski. 
10. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej. 



11. Sprawy różne. 
12. 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 marca do 25 kwietnia 2018 r. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przedstawienie „Analizy potencjału finansowego Gminy Ujazd” przez przedstawiciela 
Aesco Group Sp. z o.o. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Grzegorza Józefów, Dyrektora Generalnego Aesco 
Group Sp. z o.o. o przedstawienie przygotowanego materiału.  
Aesco Group Sp. z o.o. jest niezależną, ogólnopolską instytucją analityczną i doradczą, 
powołaną w celu świadczenia usług dla sektora publicznego oraz przedsiębiorstw. W swojej 
działalności koncentruje się na zapewnieniu wsparcia w zakresie optymalizacji zadłużenia, 
pozyskiwania bezpiecznych źródeł finansowania i strategicznego zarządzania finansami. 
Na zlecenie Burmistrza Ujazdu Spółka przygotowała analizę finansową budżetu Gminy Ujazd 
w celu oceny możliwości zadłużenia Gminy poprzez emisję obligacji komunalnych na cele 
inwestycyjne. Analiza zawierała następujące materiały: 
 
1. Analiza obecnej sytuacji Gminy Ujazd 
Gmina Ujazd w latach 2014-2017 notowała systematyczny wzrost dochodów bieżących, co 
wpłynęło pozytywnie na wielkość nadwyżki bieżącej, kształtującej zdolność do obsługi długu 
z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
W 2016 roku dzięki wpływom z dotacji na program „Rodzina 500+” oraz pozostałym 
dochodom bieżącym Gmina osiągnęła poziom tych dochodów powyżej 22 mln zł. Plan na rok 
2018 wynosi ponad 24 mln zł.  
Wielkość nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku, względem wartości budżetu tworzy 
wskaźnik jednoroczny (podawany w WPF). Maksymalna dopuszczalna spłata zadłużenia, wg 
art. 243 ufp, w danym roku jest obliczana na podstawie średniej wartości wskaźników 
jednorocznych z trzech ostatnich lat. 
Nadwyżki w latach 2015-2017 osiągały wartości na poziomie 2,4 – 3,1 mln zł. Plan na 2018 
rok to 1,1 mln zł, ale w już w 2019 r. ok. 3 mln zł, a w następnych latach ma stopniowo 
rosnąć. 
Na koniec roku 2017 Gmina Ujazd była zadłużona na kwotę nieco ponad 2 mln zł, czyli ok.  
7 % w relacji do dochodów ogółem, co jest wartością niewielką. Plan spłaty obecnych 
zadłużeń przewiduje ich spłatę do roku 2021. Harmonogramy spłaty już zaciągniętego długu 
nie stanowią istotnego ograniczenia zdolności Gminy do pozyskania nowego finansowania 
zaplanowanych inwestycji. Wg wyliczeń prognozy wielkości wskaźnika z art. 243 ufp, 
zrobionej przez Aesco Group, Gmina Ujazd ma wysoką zdolność do obsługi obecnego długu  
i pozyskania kolejnego finansowania. 
Dyrektor Grzegorz Józefów przedstawił zestawienie planowanych inwestycji Gminy Ujazd  
w roku 2018 wg działów budżetu. Ogólnie planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 24,6 
mln zł. Gmina może finansować inwestycje z własnych środków i zewnętrznych. Aby 



zrealizować planowane w tym roku zadania Gmina potrzebuje dodatkowego przychodu  
w kwocie 7,7 mln zł. Przychodem mogą być pożyczki lub emisja obligacji komunalnych. 
 
2. Finansowanie inwestycji samorządowych przez emisję obligacji komunalnych 
Źródła finansowania inwestycji w gminie: 
Wydatki majątkowe w WPF finansowane są z: 
- Nadwyżki bieżącej 
- Dochodów majątkowych (ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji) 
- Przychodów 
Obligacje komunalne są nowoczesną i popularną formą finansowania inwestycji 
samorządowych, jaką bank udziela jednostce samorządowej. Podpisywana jest umowa 
emisyjna, która określa warunki wypłaty i spłaty środków pieniężnych oraz wynagrodzenia. 
JST otrzymuje z banku środki pieniężne w ustalonych terminach - zazwyczaj w ciągu danego 
roku, ale też przez okres np. 3 lat, na który zaplanowana jest finansowana inwestycja. 
JST płaci bankowi oprocentowanie oparte o WIBOR 6M + marża - marża będzie ustalona w 
wyniku konkursu ofert, w zależności od kondycji finansowej JST i długości spłat. 
JST ma obowiązek spłacić pożyczone środki w uzgodnionych terminach- JST może dostosować 
terminy spłaty do możliwości budżetu i ograniczeń wynikających z art. 243 ufp - możliwość 
zastosowania okresu karencji w spłacie kapitału nawet do 10 lat. 
Zalety obligacji: 
- koszt zbliżony do kredytu, przy większych kwotach niższy, 
- możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału,  
- proces emisji jest wyłączony z PZP (szybszy proces pozyskania środków), 
- są elastyczne (możliwość dostosowania wartości spłat do realnych zdolności budżetu, 
dostosowanie wykupu obligacji do wymagań art. 243 ufp), 
- w przypadku zaniechania realizacji części inwestycji Gmina może zrezygnować z emisji 
niektórych serii obligacji. 
Proces emisji obligacji: 
- Analiza finansowa, przygotowanie WPF i uchwały o emisji obligacji 

/Uchwała zawiera m.in. wielkość programu emisji, kwoty poszczególnych serii obligacji, 
sposób prowadzenia ewidencji, sposób ustalania i wypłaty oprocentowania, daty spłat 
poszczególnych serii/. 

- Uchwała Rady w sprawie emisji obligacji 
/Podczas posiedzenia Rady prezentujemy zalety obligacji z punktu widzenia danej JST, 
zaznajamiamy Radnych z produktem i odpowiadamy na wszystkie pytania./ 

- Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty obligacji 
/RIO zazwyczaj pozytywnie podchodzi do emisji obligacji, natomiast stanowiska co do 
rodzaju możliwej emisji różnią się w każdym województwie/. 

- Konkurs ofert dla banków  
/Pozyskanie środków z obligacji jest wyłączone z PZP, a więc nie ma konieczności 
korzystania z oferty nie odpowiadającej oczekiwaniom lub można takie oferty negocjować. 
Przeprowadzenie konkursu owocuje lepszymi ofertami w stosunku do sytuacji, kiedy 
samorząd pracuje tylko z jednym bankiem/. 

- Podpisanie umowy, emisja obligacji i wypłata środków 



/Od podpisania umowy środki można otrzymać nawet w 2-3 dni/. 
 

2. Finansowanie inwestycji Gminy Ujazd obligacjami komunalnymi 
Po weryfikacji potrzeb Gminy Ujazd w zakresie inwestycji i spłaty rozchodów w 2018 roku 
przygotowano Program Emisji Obligacji na kwotę 7 713 000 zł. Kwota ta zostanie pozyskana 
w 2018 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. 
Wykup wszystkich serii obligacji nastąpi w latach 2021-2025. 
Dzięki elastyczności obligacji możliwe jest ułożenie terminów wykupu w latach, w których 
Gmina ma lepsze wskaźniki spłaty długu. Maksymalna obsługa długu po emisji obligacji nie 
powinna przekroczyć 4,3 % wartości kolejnych budżetów w latach prognozy. Gmina w 
dalszym ciągu spełnia wymagania wskaźnika z art.243 ufp. We wszystkich latach prognozy 
Gmina zachowuje wymagalny margines bezpieczeństwa w zakresie obsługi długu. 
Dzięki ustalonemu harmonogramowi wykupu emitowanych serii obligacji nie powinny 
zaistnieć przeciwwskazania do zaciągnięcia kolejnych przychodów w przyszłych latach. 
 
Radna Agata Trusz zapytała Dyrektora Grzegorza Józefów, czy Gmina Ujazd jest 
zobowiązana przystąpić do tego Programu. 
Przedstawiciel Aesco Group powiedział, że jego firma obsłużyła już 400 samorządów, 
prowadzi też audyt wewnętrzny w naszej Gminie. Służą pomocą proceduralną i w imieniu 
Gminy negocjują warunki w bankach. 
Na kolejne pytanie radnej Agaty Trusz o pozytywną ocenę finansów naszej Gminy, gość 
potwierdził, że po przeprowadzeniu analizy finansowej jego firma oceniła, że sytuacja 
finansowa Gminy Ujazd jest dobra, z zachowaniem wszystkich wymaganych ustawowo 
wskaźników. 
Radna Agata Trusz zwróciła uwagę, ze jest to niewątpliwie zasługą pracy Pani Skarbnik 
Gminy Heleny Strycharz. 
Radny Kamil Głowania zapytał, czy emisja obligacji jest konkurencyjna w stosunku do 
zaciągnięcia pożyczek – czy przeprowadzono stosowną analizę? 
Dyrektor Józefów powiedział, że Aesco Group proponuje obligacje jako formę bardziej 
elastyczną, niezabezpieczoną, o podobnych kosztach. W jego przekonaniu obligacje nie będą 
droższe niż pożyczki, choć trudno to porównać, bo na kredyty i pożyczki trzeba zrobić 
przetarg. 
Radna Dorota Stanek zapytała z czego wynika, że emisja obligacji nie podlega ustawie  
o zamówieniach publicznych, na co uzyskała odpowiedź, że wynika to z samej ustawy  
o zamówieniach publicznych - obligacje są papierami wartościowymi dłużnymi. 
Radny Tomasz Cichoń zapytał, czy można emisję podzielić na dwa etapy, na co otrzymał 
odpowiedź twierdzącą, a zatem zwrócił się o podanie różnicy między procedurami 
jednorazowej emisji np. 8 mln zł i podzielonej np. na dwa etapy. 
Przedstawiciel Aesco Group stwierdził, że korzystniejsza dla Gminy jest jednorazowa emisja 
obligacji, bo przy większej kwocie można wynegocjować lepsze warunki finansowe od 
banku. 
Tomasz Cichoń zapytał jeszcze ile wynoszą koszty dodatkowe pośrednictwa firmy Aesco 
Group przy procedurze emisji obligacji, na co otrzymał odpowiedź, że jest to jednorazowy 
koszt poniesiony przy emisji i wynoszący 0,5 % uzyskanej kwoty. 



Po zakończeniu dyskusji nad przedstawioną analizą Przewodniczący Rady Miejskiej 
podziękował Dyrektorowi Generalnemu Aesco Group Sp. z o.o., który opuścił salę obrad. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym przedstawił w zastępstwie 
nieobecnego Burmistrza Ujazdu Sekretarz Gminy Roman Więcek.  
Informacja zawierała: 
1) wydane w tym czasie zarządzenia Burmistrza oraz opracowane projekty uchwał zgłoszone 
na Sesję;  
2) podpisane umowy:  
- na opracowanie dokumentacji dla zadania: „Budowa kanalizacji burzowej  
w Niezdrowicach”,  
- na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi na osiedlu 
Piaski w Ujeździe etap III wraz z siecią wodociągową i sanitarną”; 
3) ogłoszone przetargi na: 
- wykonanie obiektów budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych: „Poprawa oferty 
rekreacyjnej na terenie gminy Ujazd w miejscowościach: Zimna Wódka, Stary Ujazd  
i Olszowa” oraz „Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie gminy Ujazd w miejscowościach: 
Ujazd ul. Kwiatowa, Sieroniowice, Jaryszów”, 
- Głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków publicznych Gminy Ujazd, tj. 
Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe; 
4) wydarzenia, w których Burmistrz uczestniczył: 
- posiedzenia Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, 
- spotkanie z Dyrektorem Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Koordynacji Programów 
Unijnych, 
- posiedzenie Komisji Założeń Nadleśnictwa Kędzierzyn, 
- posiedzenie Związku Powiatowo – Gminnego „Jedź z Nami”. 
Ponadto złożono wniosek do Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności 
regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej na zadanie: „Przebudowa dróg 
gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa”. 
Wystosowano pismo do Marszałka Województwa Opolskiego i Zarządu PKP o odbudowę 
linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn - Koźle – Strzelce Opolskie.  
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- utworzenia Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest 
Gmina Ujazd oraz nadanie mu statutu 
W związku z tym, że projekt był szczegółowo przedstawiany i omawiany dwa dni temu na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych przez Dyrektor GZO Małgorzatę Kulesę radni 
zdecydowali, że nie ma konieczności omawiania go ponownie, podobnie jak kolejnych 
projektów dotyczących uruchomienia gminnego żłobka. Wobec tego przewodniczący obrad 
sesji zwrócił się do przewodniczącej wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdaleny 
Bartodziej o odczytanie opinii o projekcie. 



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  13 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLII.258.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publicznym 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  13 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLII.259.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- przyjęcia planu nadzoru nad Żłobkiem Publicznym 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  13 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLII.260.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków 
powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi 
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  13 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLII.261.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
 



- zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Projekt został przedstawiony przez Helenę Strycharz – Skarbnik Gminy. 
Po zmianach budżetu Gminy zmieniają się wartości wykazane w załącznikach Wieloletniej 
Prognozy Finansowej.  
Dochody - Budżet gminy w 2018 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę  
357 590,84 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 40 369 913,31 zł, dochody bieżące  
- 24 413 453,16 zł, dochody majątkowe – 15 956 460,15 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększył się o kwotę 357 590,84 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 48 082 579,32 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 23 306 550,14  zł, wydatki majątkowe – 24 776 029,18 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. 
Dług – Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 8 993 019,00 zł jest wynikiem 
zaciągniętych już pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych 
nowych pożyczek i kredytów. 
 
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  13 Radnych: 
Za oddano   13 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLII.262.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 r. 
Kolejny projekt omówiła także Skarbnik Gminy. 
Zmiany budżetu są następujące: 
Zwiększenie planu dochodów w kwocie 1 131 112,79 zł nastąpiło w wyniku: 
- zwiększenia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  
- zwiększenia dotacji na budowę drogi gminnej Nr 105784 ul. Krzemowa i Bazaltowa  
w Ujeździe w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  
na lata 2016-2019, 
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości, 
- zwiększenia planu dochodów majątkowych w  projekcie „Ujazd – gmina przyjazna 
seniorom” – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, 
niesamodzielne, 



- zwiększenia dotacji  na realizację własnych zadań bieżących związanych z pomocą 
materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, 
- zwiększeniu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 
Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 774 515,99 zł na skutek: 
- korekty źródeł finansowania budowy drogi gminnej Nr105784 ul. Krzemowej i Bazaltowej 

w Ujeździe, 
- zmniejszenia planu dochodów bieżących w projekcie „Ujazd – gmina przyjazna seniorom” – 
rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne. 
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 1 436 750,00 zł w wyniku: 
- korekty planu wydatków w związku ze zmianą źródeł finansowania budowy drogi gminnej 
Nr 105784 ul. Krzemowej i Bazaltowej w Ujeździe, 
- zmiany klasyfikacji budżetowej na wydatkach sołeckich (Niezdrowice), 
- zmiany planu wydatków bieżących w projekcie „Ujazd – gmina przyjazna seniorom” – 
rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne. 
Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1 771 216,80 zł wynika z: 
- zwiększenia planu wydatków na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników i na koszty 
obsługi akcyzy, 
- budowy drogi gminnej Nr 105784 ul. Krzemowej i Bazaltowej w Ujeździe (środki z budżetu 
państwa w ramach programu rozwoju gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 -  638 066,00 zł; - środki z budżetu gminy - 661 934,00 zł), 
- wypłaty odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za przejęcie działek na 
osiedlu Piaski pod drogę, 
- dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich na 
budowę stacji kontrolno – serwisowej, zakup dwóch aparatów oddechowych i sprzętu 
ochrony układu oddechowego, 
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację projektu – „Ujazd – gmina 
przyjazna seniorom” – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby 
starsze, niesamodzielne (dofinansowanie ze środków unijnych - 122 797,77 zł, 
dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie - 13 652,23 zł),  
- zwiększenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 
- zwiększenia planu wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny, 
- korekty wydatków sołeckich (Niezdrowice) między działami.  
 
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  12 Radnych: (jedna radna opuściła salę obrad) 
Za oddano   12 głosów 
Przeciw     0  
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLII.263.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 



- podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIII.126.2016 Rady Miejskiej 
w Ujeździe z dnia 29 września 2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Ujazdu. 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Doroty Stanek  
o odczytanie Opinii Komisji Rewizyjnej z dnia 18 kwietnia 2018 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Burmistrza Ujazdu z dnia 13 marca 2018 r. Radna Dorota Stanek przedstawiła 
poniższą opinię Komisji: 
W dniu 13 marca 2018 r. mieszkanka Ujazdu złożyła skargę na działalność Burmistrza 
Ujazdu do Wojewody Opolskiego. Wojewoda Opolski przesłał przedmiotową skargę do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe celem rozpatrzenia według właściwości. Data 
wpływu pisma 22 marca 2018 r.  
Komisja Rewizyjna, działając na zlecenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe 
dokonała analizy złożonej skargi na posiedzeniu w dniu 26 marca 2018 roku. Komisja uznała, 
że w celu ostatecznego stwierdzenia nieszczelności przewodów kanalizacji sanitarnej należy 
przeprowadzić zadymianie instalacji na terenie posesji Skarżącej, którą powiadomiono 
pismem poleconym z dn. 27 marca 2018 r.  Zaproponowano termin przeprowadzenia tego 
badania na dzień 6 kwietnia 2018 r. W dniu 6 kwietnia 2018 r. Komisja Rewizyjna na swoim 
posiedzeniu stwierdziła nieobecność skarżącej (nieodebranie zawiadomienia) i brak jej zgody 
na zadymianie, który Skarżąca wyraziła telefonicznie pracownikowi biura Rady. 
W związku z tym Komisja Rewizyjna postanowiła zaprosić Skarżącą na kolejne posiedzenie 
Komisji w dniu 18 kwietnia b.r., na które zaproszono również Dyrektora ZGKiM w Ujeździe 
w celu wypracowania ostatecznego stanowiska odnośnie rozpatrzenia skargi. Wysłano 
zaproszenie stronie skarżącej listem poleconym dn. 9 kwietnia b.r.  
W dniu 18 kwietnia 2018 r. Skarżąca poinformowała telefonicznie pracownika biura Rady, że 
nie przyjdzie na posiedzenie Komisji. 
Komisja Rewizyjna wysłuchała wobec tego wyjaśnień Dyrektora ZGKiM , który powiadomił 
Komisję, że rano w dniu posiedzenia 18.04.2018 pracownik ZGKiM w Ujeździe sprawdził 
drożność studni kanalizacji sanitarnej na posesji Skarżącej i nie stwierdził nieprawidłowości. 
Wobec powyższych faktów Komisja jeszcze raz porównała złożoną 13 marca b.r. skargę 
mieszkanki Ujazdu do Wojewody Opolskiego do jej skargi z dnia 2 września 2016 roku, 
złożonej także Wojewodzie Opolskiemu. W skardze z marca 2018 r. Skarżąca nie wskazała 
nowych okoliczności, a jedynie powieliła zarzuty przedstawione w skardze na Burmistrza 
Ujazdu skierowanej do Wojewody Opolskiego z dnia 02.09.2016 r.   
Rada Miejska w Ujeździe Uchwałą nr XXIII.126.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi uznała skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
uchwały stanowiącym jej integralną część. Uchwała ta została przekazana Skarżącej.  
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym większością głosów  
(4 głosy za przy jednym wstrzymującym się) wnosi o podtrzymanie stanowiska wyrażonego 
w uchwale XXIII.126.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Ujazdu.  
 
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie stanowiska Komisji 
Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale 
Nr XXIII.126.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2016 w sprawie 



rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu. 
W głosowaniu wzięło udział  12 Radnych:  
Za oddano   12 głosów 
Przeciw     0  
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLII.264.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego – „Budowa 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach” 
Protokół nr 13/2018 z kontroli zadania inwestycyjnego – „Budowa drogi dojazdowej  
do gruntów rolnych w Balcarzowicach” przedstawiła Przewodnicząca Komisji Dorota Stanek. 
Radni nie zgłosili uwag do protokołu i jednogłośnie go przyjęli. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Nie zgłoszono wniosków z Komisji Stałych. 

 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał informację Burmistrza Ujazdu dotyczącą wniosków radnych 
zgłoszonych na poprzedniej Sesji w sprawie: 
- przestawienia słupka przystanku PKS, 
- remontu nawierzchni drogi na ul. Chrobrego w Ujeździe; 
które zostały przekazane do Zarządu Powiatu Strzeleckiego wg właściwości. 
Nie zgłoszono wniosków ani interpelacji. 
 
Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XLI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Radni otrzymali pisemne sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017, które sporządził Sekretarz Gminy 
Roman Więcek. W ramach tej współpracy realizowano zadania publiczne w trybie 
konkursowym: 
- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,  
- w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
W trybie bezkonkursowym finansowano zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności,  
w tym ochrony przeciwpożarowej. 
Przewodniczący odczytał pismo mieszkanki Ujazdu skierowane do Rady Miejskiej dotyczące 
ustalenia zgodności miedzy deklarowanym a rzeczywistym stanem kanalizacji sanitarnej na 
ul. Kwiatowej, Słonecznej, Strzeleckiej i Starostrzeleckiej w Ujeździe. 
Przewodniczący Rady przekazał pismo Komisji Rewizyjnej. 
Radna Dorota Stanek poinformowała zebranych o nowych harmonogramach odbioru 
odpadów komunalnych na dwa miesiące i wyraziła zadowolenie z przeprowadzanej 
inwestycji na osiedlu Piaski – budowie chodnika do Sławęcic. 



Radna podała też informację o planowanym na jesień terminie realizacji budowy PSZOK-a  
w Ujeździe. 
Radna Teresa Sobota powiadomiła radnych o otrzymanych w tym roku przez mieszkańców 
naszej gminy Laurach Ziemi Strzeleckiej. Wśród laureatów znaleźli się: Ksiądz Józef Żyłka, 
Firma Profektus z Niezdrowic i gimnazjalistka z Ujazdu – Ania Michalska. 
Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych.  
Radna Magdalena Bartodziej zapytała Burmistrza Ujazdu, jak wygląda sprawa rewitalizacji 
Rynku w Ujeździe. 
W odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, że środki na dofinansowanie tego zadania zostały 
przyznane przez Marszałka Województwa Opolskiego, jednak musimy czekać na kolejną 
rozprawę sądową, która odbędzie się 7 maja b.r., w związku z bezumownym korzystaniem  
z nieruchomości gminnej w Rynku. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XLII sesję Rady Miejskiej. 
   
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 
 


