
Protokół Nr XLVI/2018 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 5 lipca 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, Longina Napieracz – 
Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, 
Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik OPS 
Danuta Ogaza, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Irena Tiszbierek i Katarzyna 
Tomczyk, sołtys Starego Ujazdu Sebastian Golec i redaktor tygodnika „Strzelec Opolski” 
Justyna Kubik.  
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 13 osób, co stanowiło prawomocne quorum. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. Nie zgłoszono do niego żadnych 
uwag ani wniosków, zatem przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie  

między sesyjnym. 
4. Informacja o pracy Burmistrza. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu, 
b) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok, 
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej wydatków PSP  
w Ujeździe 

7. Interpelacje i wolne wnioski. 
8. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV Sesji Rady Miejskiej. 
9. Sprawy różne. 
10. Zakończenie posiedzenia. 

 
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
Zgodnie z planem pracy w lipcu b.r. Rada Miejska w Ujeździe ma przerwę wakacyjną, zatem 
w omawianym okresie nie pracowały żadne Komisje Stałe Rady Miejskiej w Ujeździe. 
 
Informacja o pracy Burmistrza. 
Pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Ujazdu 
Tadeusz Kauch. Omówił wydane w tym czasie zarządzenia, opracowane projekty uchwał 
zgłoszone na Sesję, podpisane umowy oraz wydarzenia, w których Burmistrz uczestniczył. 
Umowy w omawianym okresie zostały podpisane na: 
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania DK88  
z drogą gminną ul. Europejska na skrzyżowanie typu rondo, 
- przebudowę przepustu w drodze wewnętrznej ul. Stawowej w Jaryszowie, 
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem, 



- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania 
inwestycyjnego: „Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe”, 
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: 
„Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe”. 
Ogłoszono także przetarg na przebudowę dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części  
ul. Francuskiej w SAG Olszowa.  
Burmistrz Ujazdu uczestniczył w posiedzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” 
oraz w konferencji, podczas której została podpisana umowa na dofinansowanie zadania 
„Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i Francuskiej w SAG Olszowa”.  
Uwag nie zgłoszono. 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu 
Temat był obszernie omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 19 czerwca 
b.r. przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Ujeździe Leszka Dulębę. Zostały 
przedstawione różne opinie prawników na ten temat i możliwe rozwiązania prawne. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Burmistrza Ujazdu o wyrażenie swojego stanowiska  
w tej sprawie. 
Burmistrz poinformował radnych, że po przemyśleniu tego zagadnienia zdecydował się 
zgodzić na obniżenie swojego wynagrodzenia zasadniczego z dniem 1 lipca zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936). 
 Zwrócił się do pracownika biura Rady Ewy Adamczyk o przedstawienie szczegółowe 
składników wynagrodzenia Burmistrza przed i po zmianie. W skład wynagrodzenia 
Burmistrza Ujazdu wchodzą: 
1) Płaca zasadnicza Burmistrza według stawki określonej w załączniku Nr 3 do wyżej 
cytowanego rozporządzenia może wynosić - od 4 200,00   do  4 700,00 zł. 
Obecnie wynosi – 5 500,00 zł, a propozycja w projekcie uchwały – 4 700,00 zł; 
2) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 
obecnie jest - 1 100,00 zł, a propozycja w projekcie uchwały - 940,00 zł; 
3) dodatek funkcyjny określony w załączniku Nr 3  do wyżej cytowanego rozporządzenia  
maksymalnie może wynosić do 1 900,00 zł. 
Obecnie jest – 1 700,00 zł / propozycja w projekcie uchwały 1 900,00 zł; 
4) dodatek specjalny  w wysokości od 20 - 40 %  łącznie wynagrodzenia zasadniczego  
i dodatku funkcyjnego.  
Obecnie jest 35 % - 2 520,00 zł  / propozycja w projekcie uchwały 40 % - 2 640,00 zł 
Wynagrodzenie ogółem brutto wynosi obecnie: 10 820,00 zł/ w projekcie uchwały 10 180,00 
zł. Zatem wynagrodzenie całkowite brutto Burmistrza Ujazdu ostatecznie obniży się o 640 zł 
(netto o ok. 440 zł). 
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 XLVI.284.2018 została podjęta jednogłośnie. 



- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok 
Projekt został omówiony przez Skarbnik Gminy Longinę Napieracz. 
Zmiany budżetu są następujące: 
1) Zwiększenie planu dochodów  w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z pismem Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego  Nr FBI.3111.2.128.2018. ŁK z dnia 02.07.2018r o zwiększeniu planu 
dotacji celowej na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających świadczenia  
z pomocy społecznej; 
2) Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 203 197,05 zł - zmniejszenie dotacji celowej  
z budżetu państwa na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi gminnej Nr105784  
ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe”; 
3) Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 310 597,05 zł:  
- zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych: 
„Przebudowa przepustu  ul. Leśna w Jaryszowie”,  
„Budowa drogi gminnej Nr105784 ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe”, 
- zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym: 
„Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu 
Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną”, 
-  zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym 
„Wymiana bramy garażowej przy OSP w Starym Ujeździe”, 
- korekta planu wydatków dotycząca: PSP Jaryszów w kwocie 8 000,00 zł, GZO w kwocie 
12 400,00 zł; 
4) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 108 400,00 zł: 
- zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących tj. bieżące utrzymanie dróg gminnych, 
wykonanie aktualizacji książek dróg gminnych oraz przeglądów pięcioletnich dróg gminnych, 
- zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego  
„Dobudowa garażu przy OSP w Olszowej”, 
- środki przeznaczone są na prace remontowe w PSP Jaryszów-Filia Sieroniowice, 
- środki przeznaczone na składki zdrowotne dla podopiecznych, 
- środki dodatkowe przeznaczone na gminny żłobek. 
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 XLVI.285.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy. 
Po zmianach budżetu Gminy zmieniają się wartości dochodów i wydatków wykazane w 
załącznikach Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Dochody - Budżet gminy w 2018 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę  
1 532 843,25 zł. 



Kwota dochodów ogółem po zmianach – 42 972 559,25 zł, dochody bieżące  
- 25 052 355,85 zł, dochody majątkowe – 17 920 203,40 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększył się o kwotę 1 532 843,25 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 50 685 225,26 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 23 539 416,13  zł, wydatki majątkowe – 27 145 809,13 zł. 
Pozostałe wartości: wynik, przychody, rozchody i dług – pozostają bez zmian. 
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 XLVI.286.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej wydatków PSP   
w Ujeździe. 
Protokół nr 15/2018 z kontroli finansowej wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Ujeździe przedstawiła Przewodnicząca Komisji Dorota Stanek. 
Radni nie zgłosili uwag do protokołu i jednogłośnie go przyjęli. 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedź Burmistrza Ujazdu na wniosek w sprawie 
przygotowania gminnego systemu dopłat do wymiany kotłów na ekologiczne. Temat będzie 
podjęty w IV kwartale b.r., a środki na dofinansowanie kosztów zaplanowane w budżecie 
Gminy na rok 2019. 
Nie zgłoszono nowych wniosków ani interpelacji. 
 
Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XLIV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
Następnie przyjęto także jednomyślnie protokół z XLV Sesji przez głosowanie.  
 
Sprawy różne. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych o złożeniu wniosku o utworzenie 
Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe (wszyscy radni otrzymali kopię wniosku). Zdecydowano 
zająć się tym tematem po przerwie wakacyjnej. 
Radny Józef Duk przekazał uwagę mieszkańca Jaryszowa w sprawie przebudowy przepustu, 
aby nie był węższy niż 6 m, bo nie będzie miał dojazdu do swoich gruntów. Burmistrz 
zapewnił, ze przepust będzie odpowiednio szeroki. 
Radny poruszył kolejny problem – braku przejścia dla pieszych od szkoły w stronę kościoła, 
które jest jego zdaniem bardzo potrzebne. 
Radny Sebastian Bednarek zwrócił się z prośbą o zmianę czasu włączania oświetlenia 
ulicznego; zamiast 2100-300 proponuje od 2200 do 400. 



Dyrektor ZGKiM poinformował radnych o przygotowaniu projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd, w którym zawarte są wszystkie 
zapisy niezbędne ustawowo. 
Jeśli Rada Miejska nie ma uwag do projektu, to należy go przesłać Dyrektorowi 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody 
Polskie w Gliwicach do zaopiniowania, a następnie zatwierdzić stosowną uchwałą. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XLVI sesję Rady Miejskiej. 
   
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 
 
 
 
 
 
 
 

     
 


