
Protokół nr XLV/2018 
 

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 21 czerwca 2018 roku w sali Miejsko-
Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe w godzinach 1200 – 1430.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Longina 
Napieracz, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor MGODK w Ujeździe Krystyna 
Kałużny, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego: Monika 
Jastrzembska, Irena Tiszbierek, Katarzyna Tomczyk, radny Powiatu Strzeleckiego Hubert 
Ibrom, redaktor tygodnika „Strzelec Opolski” Justyna Kubik, dyrektorzy szkół gminnych  
i przedszkola oraz żłobka, a także Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Ujazdu 
Krystyna Wodniok. Obecni byli również najlepsi absolwenci szkół gminnych i stypendyści 
wraz ze swoimi wychowawcami oraz rodzicami. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad.  
Na ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 12 osób, co stanowiło prawomocne 
quorum. 
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad sesji z powodu uroczystego 
jej charakteru, a mianowicie o wykreślenie punktów dotyczących: wniosków Komisji Stałych, 
przyjęcia protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej i przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji 
oraz punktu dotyczącego uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ujazdu  
z uwagi na wniosek ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych o przesunięcie tej uchwały  
na lipcową sesję. Radni jednomyślnie zaakceptowali wniosek Przewodniczącego przez 
głosowanie, zatem porządek obrad sesji przedstawiał się następująco: 

 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 

Uroczysta część sesji: 
3. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania 

wyróżnień absolwentom. 
4.  Wręczenie nagród wyróżnionym absolwentom szkół gminy Ujazd.  
5.  Wręczenie uczniom nagród – stypendium Burmistrza Ujazdu. 
6.  Wolna dyskusja. 
 Część robocza: 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym. 
8. Informacja o pracy Burmistrza. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów 
wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice, 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Ujazd, 

c) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Ujazd, 



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

10. Interpelacje i wolne wnioski. 
11. Sprawy różne. 
12. Zakończenie posiedzenia. 

 
Część uroczysta XXXIII Sesji Rady Miejskiej. 
Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania 
wyróżnień absolwentom. 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń zwrócił się do Wiceprzewodniczącej Komisji Kultury, 
Oświaty i Spraw Społecznych Agaty Trusz o przedstawienie wniosku Komisji dotyczącego 
przyznania wyróżnień najlepszym absolwentom szkół gminy Ujazd w roku szkolnym 
2017/2018. 
Agata Trusz odczytała wniosek, który został przyjęty jednogłośnie przez obecnych radnych.  
W związku z wprowadzoną reformą oświatową, która przekształciła szkoły podstawowe  
z 6-klasowych w 8-klasowe, w tym roku także nie ma absolwentów szkół podstawowych, 
zgłoszono do wyróżnienia tylko kandydatury absolwentów klas gimnazjalnych przy PSP w 
Ujeździe. 
Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżnieni zostali:  
- Anna Michalska – Klasa III A   – średnia ocen  5,60   
- Dominika Ogaza  – Klasa III A   – średnia ocen  5,40 
- Arnold Kocurek – Klasa III B   – średnia ocen  5,35 
- Julia Warzecha – Klasa III B   – średnia ocen  5,25 
- Emanuela Jokiel – Klasa III B   – średnia ocen  5,15 
- Dominik Wilczek – Klasa III A   – średnia ocen  5,11 
Wymienieni uczniowie klas III gimnazjum w Ujeździe osiągnęli znakomite wyniki w nauce, 
bardzo wysokie średnie ocen, wyróżniali się wzorowym zachowaniem, sumiennością  
i aktywnością zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Ich postawa jest godna 
naśladowania. 
Nagrodę specjalną, zgodnie z punktem III-2 Regulaminu wyróżniania absolwentów, 
przyznano uczennicy kl. III A Annie Michalskiej, która osiągnęła najwyższą średnią i była 
finalistką konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim - Wojewódzkiego Konkursu 
Polonistycznego i Geograficznego.  
Ania Michalska otrzymała wzorową ocenę z zachowania, wykazała się dużą aktywnością, 
pracowitością, ambicją i sumiennością, brała udział również w Wojewódzkich Konkursach 
przedmiotowych na etapie gminnym: Chemicznym, Historycznym i Biologicznym oraz kilku 
edycjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Ania jest także absolwentką Szkoły Muzycznej I stopnia, uczennicą III roku Diecezjalnego 
Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu oraz wokalistką Scholi Cantorum Opoliensis w Opolu. 
Angażowała się w przygotowanie oprawy muzycznej na uroczystości szkolne i pozaszkolne, 
brała udział z sukcesami w kilku edycjach Śląskiego Śpiewania. 
Swoją wzorową postawą godnie reprezentowała szkołę w pełni zasługując na specjalne 
wyróżnienie przez Radę Miejską nagrodą specjalną. 



Przystąpiono do wręczenia nagród książkowych wyróżnionym przez Radę Miejską 
absolwentom, a wychowawczyniom - Magdalenie Wojtyle-Kasprzak oraz Dorocie Bębenek 
listów gratulacyjnych i kwiatów. 
Następnie Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń oraz Dyrektorki gminnych szkół: w Ujeździe 
– Jadwiga Pszon – Chwedyna; w Jaryszowie – Beata Hornung, w Olszowej – Grażyna Łupak; 
wręczyli stypendia oraz dyplomy najlepszym uczniom z gminy Ujazd oraz listy gratulacyjne 
ich rodzicom. 
Nagrody – Stypendia Burmistrza Ujazdu przyznawane są za szczególne wyniki w nauce, 
osiągnięcia sportowe i artystyczne uzyskane w danym roku szkolnym przez uczniów 
uczących się w szkołach na terenie gminy Ujazd.  
Tegoroczni stypendyści odnieśli sukcesy w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych.  
Ogółem przyznano 33 stypendia, w tym: 17 - uczniom za wyniki w nauce, 5 - uczniom za 
osiągnięcia sportowe oraz 11 - uczniom za osiągnięcia artystyczne. 
Uroczystość uświetniły występy zespołu wokalnego ze szkoły w Ujeździe oraz 
poszczególnych uczniów gminnych szkół, prezentujących wiersze i piosenki, także w gwarze 
śląskiej. 
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch podziękował wszystkim nagrodzonym uczniom  
i pogratulował im wspaniałych wyników, z których dumni są zarówno rodzice, jak  
i wychowawcy i nauczyciele. Życzył im wspaniałych, zasłużonych wakacji i dalszych 
sukcesów w nauce. 
Burmistrz i Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa poinformowali zebranych o zmianach 
personalnych w zarządzie oświaty. Po pierwsze wyłoniono w konkursie dyrektora 
otwieranego z dniem 1 stycznia 2019 r. żłobka gminnego w Ujeździe. Wybrano na to 
stanowisko Justynę Kozera. Z dniem 1 września odchodzi ze stanowiska dyrektora PSP  
w Ujeździe Pani Jadwiga Pszon-Chwedyna. Jej następczynią będzie Grażyna Łupak, obecna 
dyrektorka PSP Olszowa. Szkołą w Olszowej od nowego roku szkolnego kierować będzie 
Iwona Piela. 
Burmistrz Tadeusz Kauch podziękował Pani Jadwidze Pszon-Chwedynie za wieloletnią pracę 
w szkole w Ujeździe i pogratulował nowym dyrektorkom szkół i żłobka.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń serdecznie pogratulował wyróżnionym 
uczniom i życzył wszystkim szczęśliwych wakacji.  
Na zakończenie uroczystej części sesji zrobiono pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych uczniów  
i ich wychowawców.  
Przewodniczący obrad zarządził 15-minutową przerwę. 
 
Część robocza. 
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 14 czerwca 2018 r. do dnia 21 czerwca 2018 r. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 



Informacja o pracy Burmistrza. 
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym. 
Omówił przygotowane na sesję projekty uchwał oraz podpisane w tym okresie: 
- na wykonanie obiektów budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych: „Poprawa oferty 
rekreacyjnej na terenie gminy Ujazd w miejscowościach Ujazd, ul Kwiatowa, Sieroniowice i 
Jaryszów” i sprawowanie nadzoru nad tymi zadaniami, 
- na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z trenu gminy Ujazd w roku 2018. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi 
Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice  
Projekt został omówiony przez Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Monikę Jastrzembską. 
Szczegółowe wyjaśnienia przekazała radnym projektantka planu na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Stałych w dniu 19 czerwca b.r.  

Rada Miejska w Ujeździe podjęła dnia 20 listopada 2017 r. uchwałę  
nr XXXVI.216.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka  
i Sieroniowice, uchwalonego uchwałą nr XXVII/155/08 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia  
28  października  2008  roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice. 

Projektowana zmiana planu obejmuje jedną nieruchomość gruntową, składającą się  
z trzech działek ewidencyjnych nr 26/4, 26/5 i 28/6, położoną na terenie przeznaczonym  
w obowiązującym planie pod zabudowę techniczno-produkcyjną, magazynową i składową 
oraz pod zabudowę usługową 4-PU(KDW). Teren ten stanowi niewielki fragment Strefy 
Aktywności Gospodarczej (SAG), położonej pomiędzy węzłami autostrady A4 „Olszowa”  
i „Nogowczyce” (części włączonej do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach 
Podstrefy Gliwickiej). Podstawowa projektowana zmiana planu polega na uzupełnieniu 
ustaleń określających zasady odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych  
o możliwość odprowadzania ścieków przemysłowych z przedmiotowego terenu do wód 
powierzchniowych i ziemi, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych. 
Zmiana ta wprowadzona została na wniosek właściciela terenu, ponieważ w obecnie 
obowiązującym planie ustalony jest nakaz odprowadzania całości ścieków komunalnych  
i przemysłowych do komunalnych sieci kanalizacji sanitarnej w ograniczonej ilości, która jest 
niewystarczająca na potrzeby projektowanego zakładu. Dodatkowo, w ramach projektowanej 
zmiany, uzupełnione zostały ustalenia obowiązującego planu dotyczące przedmiotowego 
terenu, zgodnie z obowiązującymi obecnie wymogami ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ustaleń planu.  
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, 
Za oddano   12 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLV.279.2018 została podjęta jednogłośnie. 

 
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Ujazd 
Projekt był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji stałych w dniu 19 
czerwca b.r. Burmistrz Ujazdu w swojej informacji wyjaśnił, że w niniejszej uchwale chodzi 
o nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy:  
- przy ulicy Kwiatowej w Zimnej Wódce, o powierzchni 0,0066 ha, z  przeznaczeniem na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym stanowiącym przedmiot własności osoby fizycznej;  
- na Osiedlu Goj w Ujeździe, o powierzchni 0,0776 ha, z  przeznaczeniem na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym stanowiącym przedmiot własności osoby fizycznej.  
Strony zainteresowane nabyciem złożyły stosowny wniosek o nabycie nieruchomości. Ze 
względu na wielkość i kształt nie ma możliwości samodzielnego zagospodarowania 
przedmiotowych działek. 
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  12 Radnych, 
Za oddano   12 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLV.280.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Ujazd 
Ten projekt także był omawiany na posiedzeniu Komisji Stałych. Burmistrz Ujazdu w swojej 
informacji powiedział, że do czasu przeprowadzonych zmian w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych były określone w Zarządzeniu Nr 0151/307 Burmistrza 
Ujazdu z dnia 17 lipca 2006 r. Wymagania zawarte w niniejszej uchwale określają 
wyposażenie techniczne w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia 
usług i bazy transportowej oraz zabiegi sanitarne i porządkowe zawiązane ze świadczonymi 
usługami, a także miejsce przekazywania nieczystości ciekłych. Wymagania zostały 
określone, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r.,  
w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać 



przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299). 
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu. 
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  12 Radnych, 
Za oddano   12 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLV.281.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok 
Projekt został przedstawiony przez Skarbnik Gminy Longinę Napieracz. Ponieważ projekt był 
dokładnie omawiany dwa dni temu na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Pani Skarbnik 
omówiła tylko zmiany w budżecie, które nastąpiły w wyniku dzisiejszego otwarcia ofert na 
założenie żłobka w Ujeździe, mianowicie: dodatkowe zwiększenie planu wydatków w kwocie 
585 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Założenie gminnego żłobka w Ujeździe” 
oraz zmniejszenie planu wydatków w kwocie 285 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym 
„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” i zmniejszenie planu wydatków w dodatkowej 
kwocie 300 000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa przedszkola w Zimnej Wódce na 
budynek wielorodzinny”. 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały. 
 
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  12 Radnych, 
Za oddano   12 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLV.282.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Skarbnik Gminy Longina Napieracz poinformowała radnych, że nie ma zmian w projekcie 
uchwały w stosunku do wersji przedstawionej na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych. 
Radni nie zgłosili pytań ani uwag. 
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  12 Radnych, 
Za oddano   12 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Uchwała nr XLV.283.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący odczytał odpowiedź Burmistrza Ujazdu na wnioski zgłoszone na 
poprzednich sesjach dotyczące: 
- budowy drogi dojazdowej do posesji na osiedlu Gliwickim w Ujeździe, 
- zgłoszenia do firmy ORANGE S.A. problemu leżących kabli telefonicznych przy ul. 
Ujazdowskiej w Jaryszowie, 
- przedstawienia zasad korzystania przez mieszkańców Niezdrowic z pomieszczeń świetlicy 
wiejskiej w czasie realizacji projektu „Ujazd gmina przyjazna seniorom”. 
 
Sprawy różne. 
Radna Magdalena Bartodziej zwróciła się do radnego powiatowego Huberta Ibroma  
o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie uszkodzenia fragmentu chodnika 
przy ul. Ujazdowskiej (koło posesji nr 49) w Sieroniowicach przez ekipę, która buduje tam 
nowy odcinek chodnika. 
Sołtys i radny z Nogowczyc, Andrzej Grabiec zaprosił wszystkich zebranych na festyn, który 
odbędzie się 23 czerwca b.r. w Nogowczycach. Jak co roku zostanie rozegrany turniej 
siatkówki plażowej. Zaplanowano też wiele atrakcji, m.in. loterię fantową. 
Natomiast Dyrektor MGODK w Ujeździe zaprosiła wszystkich nad zalew w Ujeździe w 
niedzielę 24 czerwca na imprezę – „Noc świętojańska”, gdzie także planuje się wiele atrakcji 
dla mieszkańców – pokaz tańca z ogniem, warsztaty plecenia wianków i puszczanie wianków 
na wodę czy koncerty muzyczne. Szczegółowy program można znaleźć na stronie 
internetowej Gminy lub Ośrodka kultury. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący Rady zakończył XLV sesję Rady Miejskiej 
w Ujeździe. 
  
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk       Przewodniczący obrad: 
         Tomasz Cichoń 
 
 
 
 


