
Protokół nr XLIII/2018 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 maja 2018 roku w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1730.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Zastępca  Skarbnika 
Gminy Longina Napieracz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Małgorzata 
Kulesa, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor 
ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego: Katarzyna Tomczyk, 
Irena Tiszbierek. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad.  
Na ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 15 osób, co stanowiło 100 % osobowego 
składu Rady. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji, który 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. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2017 rok i sprawozdań 

finansowych: 
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za  2017 rok, 
- przedstawienie sprawozdań finansowych, 
- przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd, 
- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego, 
- przedstawienie opinii Komisji Stałych, 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. 

6. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2017 rok w formie uchwały: 
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium, 
- przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 rok. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - 
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja 
Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako 
Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, 

b) zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Boże Oko”, 

c) pozbawienia statusu pomnika przyrody, 



d) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok, 
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
f) odwołania Skarbnika Gminy, 
g) powołania Skarbnika Gminy. 

8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
9. Interpelacje  i wolne wnioski. 
10. Przyjęcie protokołu z XLII 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 26 kwietnia do 28 maja 2018 r. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Burmistrz Ujazdu przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym  
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 budowę oświetlenia ulicznego w Niezdrowicach-Wydzierowie, 
- na opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Krzemowej  
i Bazaltowej w Ujeździe, 
- na przebudowę drogi ul. Zielonej w Jaryszowie, 
- na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi ul. Zielonej  
w Jaryszowie; 
3) wydarzenia, w których Burmistrz uczestniczył: 
- spotkania w Komendach Straży Pożarnej w Opolu i Strzelcach Opolskich z okazji Dnia 
Strażaka i podpisania umowy na nabycie sprzętu dla jednostek Straży z gminy Ujazd, 
- wyjazd do gminy Orzysz na zaproszenie Burmistrza Orzysza w celu omówienia dalszej 
współpracy między Gminami, 
- spotkania z przedstawicielami przewoźnika Arriva i Związku Powiatowo – Gminnego „Jedź 
z Nami” w celu rozwiązania problemów z komunikacją z Kędzierzynem. Ustalono, że „Jedź z 
nami” obsłuży połączenia miasta Ujazd ze Sławięcicami, gdzie kursuje już komunikacja 
miejska K-Koźla. 
Ponadto 10 maja br. odbyło się uroczyste podpisanie umów partnerskich w ramach RPO WO 
na zadania; 
- „Partnerstwo na rzecz różnorodności biologicznej Gminy Ujazd, Gminy Kędzierzyn-Koźle i 
Nadleśnictwa Kędzierzyn – Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe 
i zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe”, 



- „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – Przebudowa dróg w gminie 
Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”. 
Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 
 
Rozpatrzenie  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2017 rok  
i sprawozdań finansowych. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2017 r. oraz sprawozdania finansowe 
przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy Ujazd Longina Napieracz. Zgodnie z ustawą z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada 
Miejska powinna rozpatrzyć oprócz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, także 
sprawozdania finansowe i informację o stanie mienia komunalnego na koniec poprzedniego 
roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rada Miejska otrzymała 17 marca b.r., 
natomiast sprawozdania finansowe 18 kwietnia b.r., zgodnie z terminami ustawowymi.  
Sprawozdania te były szczegółowo omawiane zarówno na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 
przygotowującej wniosek o udzielenie absolutorium, jak i Komisji Budżetu, Finansów  
i Gospodarki w dniu 23 maja b.r. oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych RM  
w Ujeździe w dniu 24 maja b.r.  
Budżet Gminy zgodnie z uchwałą  budżetową  Nr XXVII.154.2016 Rady Miejskiej w 
Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 roku wynosił 37 928 522,- zł. 
Wartość budżetu na dzień 31.12.2017 zmniejszyła się o 11,4 %, czyli 4 303 982,05 zł  
i ostatecznie wyniosła: 33 624 539,95 zł. 
Na plan dochodów 30 759 447,88 zł wykonano  29 048 758,43 zł, co stanowi  94,4 % planu. 
Na plan wydatków   32 867 739,95 zł   wydatkowano  kwotę  29 317 202,20 zł, co stanowi  
89,2 % planu. 
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 307 948,04 zł (w 
roku poprzednim kwota ta wyniosła 295 986,05 zł). 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły 
kwotę 519 794,79 zł, ulgi i zwolnienia określone w uchwale Rady to kwota: 1 518 907,33 zł.  
W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano przychody w kwocie 4 847 755,00 zł oraz 
rozchody w kwocie 756 800 zł. Na koniec roku sprawozdawczego planowane przychody 
wyniosły 2 865 092,07, w tym wolne środki – 2 790 034,64 zł, pożyczki i kredyty – 
75 057,43zł, a planowane rozchody wyniosły 756 800 zł. 
Rok 2017 zakończył się deficytem budżetowym (różnica między dochodami a wydatkami) w 
kwocie – 268 443,77 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 
wyniosła 2 607 256,89 zł. 
Zadłużenie Gminy na koniec roku 2017 wyniosło: 2 033 234,64 zł. 
Ogółem na  realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 10 378 850,84 
zł, a wydatkowano kwotę 8.127.101,54 zł, co stanowi 78,3% planu i 27,7% ogółu wydatków 
wykonanych w 2017 roku. 
Na dzień 01.01.2017 Gmina posiadała prawo własności do gruntów o powierzchni 247,8505 
ha. W wyniku nabycia gruntów na podstawie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji 
Drogowej Starosty Strzeleckiego; nabycia z mocy prawa na podst. art. 98 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami za odszkodowaniem w wyniku podziału geodezyjnego; 



nabycia nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych; nabycia gruntów pod drogi 
publiczne oraz darowizny w roku 2017 przybyło Gminie 2,1166 ha, a wskutek sprzedaży i 
ubytku powierzchni w wyniku podziału geodezyjnego ubyło 0,2169 ha. 
Stan mienia Gminy na 31 grudnia 2017 wynosi 249,7502 ha.  
Wykazane kwoty w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi  
z ewidencji księgowej budżetu na koniec roku 2017. Suma aktywów i pasywów na koniec 
roku 2017 wynosi 3 258 110,86 zł.  
Natomiast łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 
wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę w wysokości 93 782 910,99 na dzień 31 
grudnia 2017 r. 
Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  
nr 116/2018 z dnia 4 kwietnia b.r. pozytywnie opiniującą sprawozdanie Burmistrza Ujazdu  
z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2017 r.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki oraz wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych RM w Ujeździe Magdalena Bartodziej odczytała pozytywne opinie Komisji 
na temat sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych oraz informacji o 
stanie mienia komunalnego za rok 2017. 
Następnie przewodniczący zaprosił Radnych do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2017 rok. 
Nie zgłoszono żadnych uwag. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  
za 2017 rok i poddał go pod głosowanie radnych: 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 
Za oddano    15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLIII.265.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2017 rok w formie uchwały. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Burmistrza Ujazdu z wykonania 
budżetu Gminy za 2017 rok, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Dorota Stanek 
przedstawiła Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wniosku  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ujazdu  z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.  
Uchwała i wniosek zostały jednomyślnie przyjęte przez cały 5 - osobowy skład Komisji  
i przedstawione Radzie.  
Następnie przedstawiona została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Opolu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku, wyrażona uchwałą nr 217/2018 
z dnia 15 maja b.r. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Ujeździe o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z wykonania budżetu za 2017 
rok. 



Na ustawowy stan 15 Radnych w głosowaniu wzięło udział 15: 
Za oddano:    15 głosów 
Przeciw:      0 głosów 
Wstrzymujących się:     0 głosów 
Uchwała nr XLIII.266.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - 
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie 
pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 
Projekt został omówiony przez Danutę Ogaza – Kierownik OPS w Ujeździe. 
Celem projektu jest wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze 
oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych, które 
pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać 
ich marginalizacji. 
Bezpośrednim realizatorem zadań merytorycznych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Ujeździe. W ramach projektu szacuje się objęcie wsparciem ok. 200 osób (szacunkowo 60% 
kobiet-40% mężczyzn) oraz planuje się przeprowadzenie 10 spotkań konsultacyjno- 
specjalistycznych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji oraz 
stworzenie miejsc do wspólnie spędzania wolnego czasu z łatwym dostępem do Internetu. W 
spotkaniach poruszone zostaną następujące tematy: 
- budowanie więzi; 
- role w rodzinie; 
- wartość człowieka; 
- sposoby rozwijania swoich talentów; 
- kurs rozwijania swoich zainteresowań; 
W ramach projektu każda ze świetlic zostanie doposażona w gry integracyjne (np. piłkarzyki, 
tenis ziemny itp.).  
Szczegółowy koszt planowanych zadań: 

13 000 zł- spotkania edukacyjno-integracyjne dla rodzin przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze 
29 000 zł- doposażenie świetlic w gry integracyjne. 
500 zł – ulotki, plakaty 
2125 zł - koszty pośrednie 

Wkład własny Gminy – 0,00 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 XLIII.267.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Boże Oko” 
Projekt przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody dla rezerwatu 
przyrody sporządza się i realizuje plan ochrony. Plan ten ustanawia, na okres 20 lat, 
regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze zarządzenia, w terminie 5 lat od dnia 
uznania obszaru za rezerwat przyrody. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody zawiera: 

1) cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań 
ich realizacji; 

2) identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących  
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

3) wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej; 
4) określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, 

z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań; 
5) wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz 
określenie sposobów ich udostępnienia; 

6) wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa 
i rolnicza;  

7) ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 
zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłączonej strefy 
ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych (art. 20 ust. 3 ustawy). 

Ponadto w planie ochrony rezerwatu można wyznaczyć obszary i miejsca, w granicach 
których nie obowiązują zakazy w zakresie polowania, połowu ryb i innych organizmów 
wodnych oraz wprowadzania psów, a także  prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej 
i rolniczej.  
Rezerwat przyrody „Boże Oko” położony jest w całości w granicach Obszaru Natura 2000 
Góra Św. Anny, oznaczonego kodem PLH160002, dla którego zarządzeniem Nr 11/12 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. 
ustanowiono plan zadań ochronnych. Wobec powyższego, zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy, 
niniejszy plan ochrony nie uwzględnia zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 w stosunku do siedlisk i gatunków będących tu przedmiotem ochrony. 
Rezerwat przyrody „Boże Oko” został utworzony zarządzeniem Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. (M.P. z 1997 r. Nr 54, 
poz. 515). Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym ww. obszaru jest 
zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 11 kwietnia 2018 
r. w sprawie rezerwatu przyrody „Boże Oko”. Powierzchnia rezerwatu wynosi 68,59 ha, a 



celem jego ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk 
buczyn o charakterze zbliżonym do naturalnego. Nadzór nad rezerwatem sprawuje 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.  
Zgodnie z dokumentacją sporządzoną na potrzeby planu ochrony, całą powierzchnię 
rezerwatu zajmują ekosystemy leśne.  
Projekt niniejszego zarządzenia został przedłożony do zaopiniowania przez Radę Miejską w 
Ujeździe, a także przekazany do uzgodnienia Wojewodzie Opolskiemu. 
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 XLIII.268.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- pozbawienia statusu pomnika przyrody 
Kolejny projekt został omówiony przez Sekretarza Gminy. Ta uchwała została już podjęta w 
marcu b.r., jednak nie została ona uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska, a brak takiego uzgodnienia skutkuje nieważnością uchwały. Wystąpiono zatem 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o stosowne uzgodnienie, co 
zostało dokonane postanowieniem z dn. 27 kwietnia 2018 r. 
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 XLIII.269.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 r. 
Projekt omówiła Zastępca  Skarbnika Gminy Longina Napieracz,. 
Zmiany budżetu są następujące: 
Zwiększenie planu dochodów w kwocie 969 310,00  zł, co wynika z: 
- środków z funduszu ochrony gruntów rolnych, zwrot za wykonanie drogi w 2017r. 
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, 
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 
2018r.(oddziały przedszkolne i przedszkola), 
- zwiększenia planu dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w 
sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,  
- zwiększenia dotacji celowej dla gmin (dofinansowanie  programu „MALUCH+”). 



Zmniejszenie planu wydatków w kwocie  2 270 001,37 zł z powodu: 
- korekty planu wydatków –zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza w 
Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim -budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego 
oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej – etap V”, 
- korekty planu wydatków majątkowych dotyczy zadania „Przebudowa parteru budynku 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem 
adaptacji na działalność społeczno- kulturalną i rekreacyjną”, 
- korekty planu wydatków bieżących i majątkowych w PSP Olszowa, oddziałach 
przedszkolnych, przedszkolach,  
- korekty planu wydatków zadania inwestycyjnego „Partnerstwo na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa 
Kędzierzyn. Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd – etap II”, 
- korekty planu wydatków bieżących funduszu sołeckiego. 
Zwiększenie planów wydatków w kwocie 3 239 311,37 zł 
- dodatkowe środki na opracowanie projektu zamiennego dla zadania: „Partnerstwo na rzecz 
uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i 
Skarbimierz” 
- korekta planu wydatków – zmiana nazwy zadania „Poprawa jakości powietrza w 
Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim -budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego 
w drodze ul. Europejskiej w SAG – etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia 
ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej – etap V w gminie Ujazd” 
- dodatkowe środki na opłacenie kosztów usług związanych z obsługą RODO 
- dodatkowe środki przeznaczone na zadania: 
1) „ Modernizacja budynku szkoły filialnej w Sieroniowicach”  
2) „ Przebudowa placu apelowego i drogi dojazdowej z parkingiem oraz likwidacja barier 
architektonicznych w PSP w Olszowej” , 
- środki przeznaczone na realizację programu „Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna. 
Mobilność kadry edukacji szkolnej” – PSP Olszowa, 
- korekta planu wydatków ( dofinansowanie zadań własnych) – oddziały przedszkolne, 
przedszkola, 
- korekta planów wydatków majątkowych dotyczy zadania inwestycyjnego „Głęboka 
kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd 
 tj. Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”, 
- dodatkowe środki na pomoce edukacyjne do żłobka i środki na zakup sprzętu kuchennego w 
związku z przygotowaniem posiłków do żłobka, 
- dodatkowe środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach 
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, 
- dodatkowe środki na wynagrodzenie - zatrudnienie pracownika księgowości w OPS, 
- dodatkowe środki otrzymane z budżetu państwa  na utworzenie żłobka 
- zwiększenie planów wydatków na opracowanie dokumentacji w związku z 
zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania pn.„Partnerstwo na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle , Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa 
Kędzierzyn”, 
- korekta planu wydatków majątkowych funduszu sołeckiego.  



W planie przychodów dokonano korekty źródeł finansowania - pokrycia planowanego 
deficytu w kwocie  6 500 000,00 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wykup obligacji 
komunalnych. 
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 XLIII.270.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Projekt został przedstawiony przez Zastępcę Skarbnika 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  
969 310 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 41 339 223,31 zł, dochody bieżące  
- 24 913 563,16 zł, dochody majątkowe – 16 425 660,15 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększył się o kwotę 969 310 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 49 051 889,32 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 23 348 623,44  zł, wydatki majątkowe – 25 703 265,88 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 emisją obligacji komunalnych. 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 1 564 839,72 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 emisji obligacji komunalnych. 
 
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 XLIII.271.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
 



- odwołania Skarbnika Gminy 
Burmistrz Ujazdu przedstawił temat zmiany Skarbnika Gminy Ujazd. 
W związku ze złożeniem w dniu 20.03.2018 roku przez Panią Helenę Habrajską Strycharz 
wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 
Burmistrz wnioskuje o odwołanie  Pani Strycharz  z dniem 31 maja 2018 roku ze stanowiska 
Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu Gminy Ujazd. Rozwiązanie umowy  
o pracę  nastąpi z dniem 30 czerwca br.  
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 XLIII.272.2018 została podjęta jednogłośnie. 
Radna Dorota Stanek w imieniu radnych wyraziła serdeczne podziękowanie Pani Helenie 
Strycharz za wieloletnią pracę na stanowisku Skarbnika Gminy i bardzo dobrą współpracę  
z Radą Miejską. 
 
- powołania Skarbnika Gminy 
W związku z powstaniem z dniem 1 czerwca br. wakatu na stanowisku Skarbnika Gminy 
Ujazd, na podstawie  art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym, 
Burmistrz Ujazdu złożył wniosek o powołanie z w/w dniem na stanowisko Skarbnika Gminy 
Panią Longinę Napieracz – głównego księgowego budżetu Gminy Ujazd. 
Pani Longina Napieracz spełnia wymagania formalne, określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Jest długoletnim pracownikiem Urzędu 
Miejskiego w Ujeździe. Podczas 25 letniej pracy w referacie finansowo- budżetowym 
zdobyła doświadczenie i wiedzę, którą doskonaliła uczestnicząc w licznych szkoleniach  
z zakresu finansów publicznych. Od 4 miesięcy zatrudniona jest na stanowisku Zastępcy 
Skarbnika Gminy.  
Powoływanie skarbnika gminy należy do wyłącznej kompetencji rady gminy i dokonywane 
jest na wniosek burmistrza. 
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 XLIII.273.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
Kamil Głowania odczytał wniosek z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw 
Społecznych o przedstawienie jasnych zasad, najlepiej w formie regulaminu, korzystania 
przez mieszkańców Niezdrowic z pomieszczeń świetlicy (w tym kuchni) w czasie działania 
projektu: „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”. 
 

 



Interpelacje  i wolne wnioski. 
Radny Adrian Urbańczyk złożył pisemny wniosek w sprawach: 
- zainstalowania dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej 54  
w Niezdrowicach, 
- interwencji dotyczącej przepełnionego kontenera na używaną odzież przy Kanale Gliwickim 
na osiedlu Piaski w Ujeździe, 
- wykonania oświetlenia na placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury w Niezdrowicach, 
- zwiększenia patroli Policji w godzinach nocnych w związku z częstymi przypadkami 
kradzieży na terenie gminy. 
 
Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XLII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Radna Dorota Stanek zapytała Burmistrza Ujazdu, jak wygląda sprawa rewitalizacji Rynku  
w Ujeździe. W odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, że czekamy na jeszcze jedną rozprawę 
sądową i powinniśmy przystąpić do realizacji zadania. 
Pani Dorota Stanek zadała jeszcze jedno pytanie – czy został już wybrany kandydat  
na dyrektora gminnego żłobka?  
Na to pytanie odpowiedziała Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa. Do konkursu na dyrektora 
żłobka można zgłaszać kandydatury do 6 czerwca br., potem nastąpią indywidualne rozmowy 
i w ich efekcie zostanie wybrana osoba na tę funkcję. Wybrany dyrektor zajmie się już 
rekrutacją kadry do pracy w żłobku. 
Prowadzący obrady Tomasz Cichoń odczytał pismo skierowane do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej zawierające petycję rodziców uczniów kl. III a i III b szkoły w Zimnej Wódce  
o niełączenie tych klas w przyszłym roku szkolnym, gdyż planowana jest tylko jedna klasa 
IV. Tomasz Cichoń zwrócił się do Burmistrza o wyjaśnienie problemu, a Burmistrz poprosił  
o to Dyrektor GZO Małgorzatę Kulesę. Pani Dyrektor wyjaśniła, że obawy rodziców  
o pogorszenie jakości nauczania są nieuzasadnione. Decyzja pozostaje w gestii dyrektora 
szkoły, jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że utrzymywanie niedużych oddziałów szkolnych 
jest nierentowne.  
Na zakończenie radny Waldemar Fogel jeszcze raz serdecznie pogratulował Burmistrzowi 
Ujazdu dobrego wykonania budżetu za zeszły rok, zwłaszcza, że budżet Gminy Ujazd jest  
z roku na rok większy.   
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XLIII sesję Rady Miejskiej. 
   
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 
 


