
UCHWAŁA NR XLIX.306.2018
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2014 - 2018

Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 
1000, 1349, 1432) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018:

1) Komisji Rewizyjnej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Tomasz Cichoń

Id: 74B1B7D0-C211-4EA9-988C-DA74524F7DFE. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.306.2018

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 18 października 2018 r.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej
kadencji 2014-2018

Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd skład Komisji Rewizyjnej stanowi 5 członków.

Przewodniczącą Komisji na podstawie Uchwały Nr II.3.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 8 grudnia 2014

roku została Dorota Stanek. Skład osobowy Komisji został uchwalony Uchwałą Nr II.7.2014 Rady Miejskiej

w Ujeździe z dnia 8 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z jej zapisem członkami Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018 zostali:

Duk Józef, Grabiec Andrzej, Matuszek Barbara i Trusz Agata.

Komisja odbyła 54 posiedzenia w czasie trwania kadencji. Ogólna frekwencja wyniosła 98,15%, z czego

poszczególnych członków przedstawia się następująco:

1. Stanek Dorota – przewodnicząca – 100 %

2. Duk Józef – członek – 98,15 %

3. Grabiec Andrzej – członek – 100 %

4. Matuszek Barbara – członek – 100 %

5. Trusz Agata – członek – 92,6 %

Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o roczne plany pracy przeprowadzając następujące kontrole:

1) kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe w latach 2013-2014;

2) kontrola zadania inwestycyjnego pod nazwą - „Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z

rozbudową infrastruktury towarzyszącej”;

3) kontrola finansowa Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe w latach 2014-2015;

4) kontrola finansowa działalności targowiska miejskiego w Ujeździe w okresie 01.07.2014 - 30.06.2016;

5) kontrola finansowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe w latach 2015-2016;

6) kontrola finansowa działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe w latach 2016-2017;

7) kontrola finansowa wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe w latach 2016-2017;

8) kontrole wybranych inwestycji prowadzonych przez gminę Ujazd w latach trwania kadencji:

- „Rozbudowa drogi gminnej 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi

powiatowej nr 14410 O Jaryszów Zimna Wódka w Jaryszowie”,

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz”,

- „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Ujeździe ul. Bursztynowa”,

- „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Księżym Lesie”,

- „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem podłoża i chodnika w Sieroniowicach”,

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach”,

- „Budowa drogi gminnej nr 105784O ul. Krzemowa i ul. Bazaltowa w Ujeździe”.

Jednym z podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej było coroczne opracowanie wniosku o udzielenie

absolutorium Burmistrzowi Ujazdu. Komisja dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd

za lata: 2014, 2015, 2016 oraz 2017.

Na zlecenie Rady Miejskiej w Ujeździe Komisja Rewizyjna rozpatrzyła w 2016 r. dwie skargi na działalność

Burmistrza Ujazdu, w 2017 także dwie skargi: na działania Burmistrza Ujazdu i dyrektora placówki oświatowej

oraz w 2018 r. jedną skargę na działalność Burmistrza Ujazdu.

Komisja przedstawiła swoje stanowisko dotyczące rozpatrywanych skarg na sesjach Rady, na podstawie którego
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podejmowano stosowne uchwały.

Komisja Rewizyjna podczas swych kontroli pracowała w oparciu o przedłożone dokumenty, a także dokonywała

wizji lokalnych w terenie. Dostęp do dokumentów podlegających kontroli był prawidłowy i przebiegał bez

zakłóceń.

Komisja zrealizowała wszystkie założenia planu pracy Komisji w poszczególnych latach kadencji, co zawarte

zostało w dokumentacji z pracy Komisji w postaci protokołów z posiedzeń jak i protokołów z przeprowadzonych

kontroli.

Przewodnicząca Komisji

Dorota Stanek
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX.306.2018

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 18 października 2018 r.

Sprawozdanie z działalności
Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2014 – 2018

Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji wchodzi 9 radnych. Skład osobowy określony został Uchwałą

Nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru składu osobowego

Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki. Funkcję przewodniczącej Komisji pełniła od początku kadencji radna

Magdalena Bartodziej, zgodnie z uchwałą Nr II.4.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 8 grudnia 2014 roku w

sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki.

Z dniem 31 sierpnia 2016 roku nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego Dawida Buchty - członka Komisji i do 15

grudnia 2016 roku Komisja pracowała w 8-osobowym składzie. Dnia 15 grudnia Uchwałą Rady Miejskiej w

Ujeździe nr XXVI.145.2016 skład Komisji został uzupełniony przez radnego Adriana Urbańczyka.

W czasie kadencji Komisja odbyła 19 posiedzeń oraz brała udział w 37 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych

Rady Miejskiej w Ujeździe.

Ogólna frekwencja członków Komisji na jej posiedzeniach wyniosła 83,8 %.

Frekwencja poszczególnych członków przedstawia się następująco:

1. Bartodziej Magdalena - 100 %

2. Bednarek Sebastian - 68,4 %

3. Buchta Dawid - 62,5% do 31.08.2016

4. Fogel Waldemar - 79 %

5. Głowania Kamil - 89,5 %

6. Grabiec Andrzej - 100 %

7. Matuszek Barbara - 84,2 %

8. Muskała Rajmund - 89,5 %

9. Urbańczyk Adrian - 70 % od 15.12.2016

10. Wewiorka Sandra - 94,7 %

Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Miejską planami pracy.

Praca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki głównie związana była z budżetem Gminy. Komisja pracowała

nad jego uchwaleniem, analizowała sprawozdania z jego wykonania, jak również opiniowała wprowadzone do

niego zmiany. Członkowie Komisji analizowali także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy.

Przedmiotem pracy członków Komisji było m.in.:

- wypracowanie stanowiska w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na lata 2016, 2017 i 2018,

- analiza wydatków oświatowych w roku 2015, zapoznanie się z wielkością subwencji oświatowej przyznanej na

rok 2016,

- analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014, 2015, 2016, 2017 r.,

- analiza stanu mienia komunalnego wg stanu na koniec roku 2014, 2015, 2016, 2017,

- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015, 2016, 2017 i 2018 r.,

- zapoznanie się z rozliczeniem dotacji na OSP w gminie Ujazd za I półrocze 2017 r.,

- opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2016, 2017, 2018 r., 2019,

- zapoznanie się z proponowanymi na rok 2018 taryfami dla wody i ścieków,

- zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na lata 2016, 2017, 2018 oraz uchwały w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej.
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Członkowie Komisji pracowali także na wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych RM w Ujeździe opiniując

wszystkie przygotowane projekty uchwał zgłaszane na Sesje.

Na zaproszenie Komisji w posiedzeniach poza członkami Komisji brali udział - Burmistrz Ujazdu, Skarbnik

Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy i pracownicy referatów Urzędu

Miejskiego oraz sołtysi gminy Ujazd.

Członkowie Komisji wypracowali na posiedzeniach szereg wniosków i opinii, które zostały przedstawione na

Sesjach Rady Miejskiej i przekazane Burmistrzowi Ujazdu do rozpatrzenia wg właściwości.

Szczegółowe informacje z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki zawierają protokoły z

poszczególnych posiedzeń.

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Bartodziej
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX.306.2018

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 18 października 2018 r.

Sprawozdanie z pracy
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w kadencji 2014-2018

Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji wchodzi 7 radnych. Skład osobowy określony został Uchwałą

Nr II.9.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru składu osobowego

Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych. Funkcję przewodniczącego Komisji pełnił od początku kadencji

radny Kamil Głowania, zgodnie z uchwałą Nr II.5.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 8 grudnia 2014 roku w

sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych. Z dniem 31 sierpnia 2016

roku nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego Dawida Buchty - członka Komisji i do 15 grudnia 2016 roku

Komisja pracowała w 6-osobowym składzie. Dnia 15 grudnia Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr

XXVI.146.2016 skład Komisji został uzupełniony przez radnego Adriana Urbańczyka.

W czasie kadencji odbyła 20 posiedzenia. Ogólna frekwencja członków Komisji wyniosła 88 %, a poszczególnych

radnych przedstawiała się następująco:

1. Głowania Kamil 100 %

2. Bartodziej Magdalena 100 %

3. Buchta Dawid 33,3 % do 31 sierpnia 2016 r.

4. Gala Roman 95 %

5. Sobota Teresa 95 %

6. Trusz Agata 90 %

7. Urbańczyk Adrian 90 % od 15 grudnia 2016 r.

8. Wewiorka Sandra 100 %

Komisja obradowała w oparciu o roczne plany pracy. W spotkaniach na zaproszenie Komisji uczestniczyli:

Burmistrz Ujazdu, Dyrektor GZO, Dyrektor i pracownicy MGODK, Dyrektorzy i pracownicy gminnych placówek

oświatowych, Przewodniczący Gminnych Zarządów LZS, oraz Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z zakresem działalności Komisja zajmowała się sprawami oświaty Gminy Ujazd –corocznie zapoznawała

się z raportem o stanie przygotowania oświaty gminnej do nowego roku szkolnego, analizowała wyniki

końcowych egzaminów absolwentów szkół gminnych. Każdego roku opiniowała także kandydatury uczniów

zgłoszone przez dyrektorów szkół do wyróżnienia jako najlepszych absolwentów gminy Ujazd.

Kolejną dziedziną, którą zajmowała się Komisja była działalność kulturalna w gminie – członkowie Komisji

otrzymywali informacje o działalności MGODK oraz sprawozdania z realizacji imprez dla dzieci i młodzieży w

czasie wakacji, a także imprez organizowanych dla wszystkich mieszkańców gminy: Dożynek Gminnych, Targów

panieńskich.

W ramach tematyki społecznej Komisja analizowała corocznie Gminne Programy Profilaktyki Uzależnień.

Komisja dokonywała również wizji lokalnych obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych gminy Ujazd.

Tematy prac Komisji zgodnie z planami na poszczególne lata to w szczególności:

1) spotkanie z przedstawicielami LZS w gminie Ujazd w celu zaplanowania organizacji imprezy gminnej

promującej zdrowy i sportowy styl życia;

2) wyróżnienie najlepszych absolwentów szkół gminnych PSP i PG za osiągnięte wyniki nauczania za rok

szkolny 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018;

3) zapoznanie się z Programem Opieki nad Zabytkami gminy Ujazd na lata 2015-2018;

4) ocena stanu przygotowania oświaty gminnej do nowego roku szkolnego: 2015/2016, 2016/2017,

2017/2018. 2018/2019;
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5) analiza realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w latach: 2015, 2016, 2017, 2018;

6) opiniowanie uchwał dotyczących funkcjonowania gminnej oświaty;

7) przegląd placówek oświatowych- przedszkoli w gminie Ujazd - posiedzenie wyjazdowe;

8) wizyta w MGODK w Ujeździe - zapoznanie się z działalnością Ośrodka i omówienie wykorzystania

funduszy unijnych;

9) spotkanie z dyrektorami gminnych szkół i zapoznanie się informacją na temat wyników egzaminów

końcowych absolwentów szkół, omówienie tematów związanych z działalnością placówek szkolnych;

10) zapoznanie się z wykorzystaniem infrastruktury sportowej boiska sportowego w Ujeździe, wizja lokalna;

11) zapoznanie się z planami Gminy dotyczącymi rewitalizacji Rynku w Ujeździe;

12) wizyta w szkołach gminnych w Ujeździe, Jaryszowie i Olszowej - spotkanie z dyrektorkami szkół -

omówienie tematów związanych z działalnością placówek;

13) zapoznanie się z działalnością świetlic wiejskich w gminie – wizja lokalna w Niezdrowicach,

Sieroniowicach, i Balcarzowicach, Zimnej Wódce, Kluczu;

14) wizja lokalna na terenie przy ruinach zamku w Ujeździe.

Członkowie Komisji zgłaszali szereg wniosków i interpelacji w sprawach bieżących oraz coroczne wnioski do

projektu budżetu Gminy.

Szczegółowe informacje z działalności Komisji zawierają protokoły z poszczególnych posiedzeń.

Przewodniczący Komisji

Kamil Głowania
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX.306.2018

Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 18 października 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
kadencji 2014 – 2018

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd liczy 7

członków. Skład osobowy określony został Uchwałą Nr II.10.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 8 grudnia

2014 roku w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku

Publicznego. Funkcję przewodniczącego Komisji pełnił od początku kadencji radny Józef Duk, zgodnie z uchwałą

Nr II.6.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Komisja odbyła 19 posiedzeń w latach 2014 –

2018. Ogólna frekwencja członków na posiedzeniach wyniosła: 93,2 %.

Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się następująco:

1. Duk Józef 100 %

2. Bednarek Sebastian 84,2 %

3. Fogel Waldemar 84,2 %

4. Gala Roman 100 %

5. Muskała Rajmund 89,5 %

6. Sobota Teresa 100 %

7. Stanek Dorota 94,7 %

Komisja pracowała w oparciu o roczne plany pracy. W pracach Komisji oprócz jej członków brali udział:

Burmistrz Ujazdu, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, sołtysi gminy Ujazd, Naczelnik Wydziału Dróg

Powiatowych w Strzelcach Opolskich, przedstawiciele REMONDIS-u oraz Związku Międzygminnego „Czysty

Region”, Dyrektor MGODK, Dyrektor ZGKiM, Kierownik oraz dzielnicowi Posterunku Policji w Leśnicy,

strażacy z gminnej OSP, przedstawiciele kół łowieckich działających na terenie gminy Ujazd, przedstawiciele firm

ulokowanych w SAG Olszowa oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

Komisja oprócz posiedzeń w Urzędzie Miejskim odbywała również wizje lokalne w terenie.

Głównymi tematami pracy Komisji Rolnictwa w kadencji 2014-2018 były :

- spotkania z Sołtysami, omawianie problemów i spraw porządkowych wsi gminy Ujazd,

- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie porządku w gminie,

- analiza możliwości utworzenia funduszu sołeckiego w gminie Ujazd,

- zapoznanie się z gospodarką ściekową na terenie gminy i dokonywanie wizji lokalnej

oczyszczalni ścieków,

- omówienia procedury szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną w uprawach i płodach rolnych,

- przegląd rowów melioracyjnych i przepustów na terenie gminy,

- spotkania z Dzielnicowymi Policji w gminie Ujazd celem omówienia stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie

gminy,

- wizja lokalna dróg gminnych, powiatowych i polnych, przegląd remiz strażackich,

- zapoznanie z zamierzeniami inwestycyjnymi i infrastrukturą SAG Olszowa oraz dokonywanie wizji lokalnej

terenów SAG.

Ponadto członkowie Komisji biorąc udział w posiedzeniach wspólnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w

Ujeździe opiniowali projekty uchwał wynikające z bieżącej działalności Rady Miejskiej i Gminy.
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Komisja na swoich posiedzeniach wypracowywała wnioski dotyczące poprawy stanu rolnictwa, bezpieczeństwa i

porządku na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Przewodniczący Komisji

Józef Duk

Id: 74B1B7D0-C211-4EA9-988C-DA74524F7DFE. Podpisany Strona 2




