
Protokół Nr XLVII/2018 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 23 sierpnia 2018 roku w Sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 800 – 930.  
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział 
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk, Longina 
Napieracz – Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Małgorzata 
Kulesa, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Kierownik 
OPS Danuta Ogaza, Kierownik Referatu Urzędu Miejskiego Monika Jastrzembska, 
Magdalena Ogaza - sołtys Zimnej Wódki 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 15 osób,  czyli 100% składu osobowego 
Rady. 
Radni zostali poinformowani o powołaniu z dniem 1 sierpnia b.r. Zastępcy Burmistrza. 
Została nim Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów 
Unijnych Urzędu Miejskiego Katarzyna Tomczyk, która przejęła obowiązki i kompetencje 
Burmistrza Ujazdu w czasie jego nieobecności z powodów zdrowotnych.  
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) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, 
b) zmiany Uchwały Nr XLI.252.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 

2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, 
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

c) zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Ujazd, 

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

6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
7. Interpelacje i wolne wnioski. 
8. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej. 
9. Sprawy różne. 
10. 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 5 lipca do dnia 23 sierpnia br. 
Uwag nie zgłoszono. 



Informacja o pracy Burmistrza. 
Pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym przedstawiła Zastępca 
Burmistrza Katarzyna Tomczyk. Omówiła wydane w tym czasie zarządzenia, opracowane 
projekty uchwał zgłoszone na Sesję oraz podpisane umowy. 
Podpisano następujące umowy: 
- na zadanie: „Założenie Gminnego Żłobka w Ujeździe”, 
- na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji „Założenie Gminnego Żłobka 
w Ujeździe”, 
- na wykonanie i montaż tablic promocyjnych i tablic z nazwą ulic, 
- na ułożenie chodnika wzdłuż placu zabaw w Jaryszowie, 
- na przebudowę dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa, 
- na nadzór inwestorki dla w/w zadania, 
- na remont przepustu w Sieroniowicach ul. Zielona, 
- na remont wylotów kanalizacji burzowych w Ujeździe, 
- na nadzór inwestorki dla w/w zadania, 
- na utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do pól w Zimnej Wódce. 
Zastępca Burmistrza uczestniczyła w posiedzeniu Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” oraz brała udział w delegacji gminnej do Lobenstein – partnerskiej Gminy w 
Niemczech.  
Uwag nie zgłoszono. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 
Projekt uchwały przedstawił  Sekretarz Gminy Roman Więcek. 
W projekcie zostaje zmieniona tylko siedziba obwodowej komisji wyborczej w Zimnej 
Wódce ze szkoły filialnej na świetlicę wiejską. Głównym powodem tej zmiany jest wymóg 
przystosowania kolejnego obiektu do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Od 
tegorocznych wyborów samorządowych ilość lokali wyborczych przystosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych musi stanowić co najmniej połowę wszystkich lokali. Świetlica 
wiejska ma wejście przystosowane odpowiednio, a szkoła niestety nie. Ponadto w budynku 
szkoły w Zimnej Wódce od roku funkcjonuje przedszkole i nie ma obecnie wolnej sali do 
wykorzystania na lokal wyborczy.  
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
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  15 Radnych: 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  
Uchwała nr XLVII.287.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 



- zmiany Uchwały Nr XLI.252.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. 
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
Kolejny projekt przedstawił Sekretarz Gminy. 
Zmiana w uchwale z marca b.r. jest niewielka. Dodaje się tylko do okręgu nr 4 w Ujeździe ul. 
Krzemową, ponieważ na tej ulicy zameldowało się w ostatnim czasie kilkoro mieszkańców,  
a wcześniej nie była ona uwzględniona w granicach okręgów wyborczych.  
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
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  15 Radnych: 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  
Uchwała nr XLVII.288.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Ujazd 
Projekt omówił Piotr Przygoda, Dyrektor ZGKiM w Ujeździe. 
Na ostatniej sesji przedstawiono projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Ujazd. Został on przesłany do zaopiniowania do Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Jednak do dopełnienia całej procedury oceny koniecznym okazało się także podjęcie 
uchwały Rady, która zatwierdza przygotowany projekt Regulaminu. 
Dlatego należy podjąć tę uchwałę i ponownie wysłać projekt regulaminu wraz z właściwą 
uchwałą. 
Przewodnicząca wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Magdalena Bartodziej odczytała 
pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 
Radny Józef Duk wyraził niezadowolenie z funkcjonowania PGW Wody Polskie. Zwrócił się 
do Gospodarstwa o wykoszenie brzegów rzeczki płynącej przez wieś, a w odpowiedzi 
usłyszał, ze brakuje im ludzi do pracy. A przecież do zadań PGW Wody Polskie należy 
utrzymywanie w dobrym stanie cieków wodnych (przed ich powstaniem zajmowało się tym 
RZGW).  
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 XLVII.289.2018 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 2 066 325,00 zł 
- w kwocie 2 000 000,00 zł  - podpisano umowę o dofinansowanie Projektu „Partnerstwo na 
rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych- przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś 
i Skarbimierz”(płatność w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 2 000 000,00 zł) 
- w kwocie 21 700,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od lokat, 
- w kwocie 44 625,00 zł podpisano umowę na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka”, 
projekt realizowany jest przez OPS; 
2) Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 748 793,00 zł: 
- w kwocie 150,00 zł korekta wydatków między rozdziałami, 
- w kwocie 665 000,00 zł zmniejszenie wydatków z zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja 
placu 1 Maja w Ujeździe”, 
- w kwocie 17 343,00 zł - korekta wydatków bieżących dotyczy wyborów samorządowych,                                                                                        
- w kwocie 63 050,00 zł - korekta wydatków zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy 
projektu „ Ujazd – gmina przyjazna seniorom”, 
- w kwocie 3 250,00 zł przeniesienie środków funduszu sołeckiego; 
Fundusz sołecki – Balcarzowice kwota 2 500,00 zł (środki przeznaczone były na utrzymanie 
zieleni) 
Fundusz sołecki – Niezdrowice kwota 750,00 zł (środki przeznaczone były utrzymanie 
skwerów zielonych); 
4) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 2 815 118,00 zł: 
- w kwocie 2 400 000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego „Partnerstwo na rzecz 
uzbrojenia terenów inwestycyjnych- przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i 
Skarbimierz” (płatność w zakresie budżetu środków europejskich w kwocie 2 000 000,00 zł, 
płatność z budżetu gminy w kwocie 400 000,00 zł), 
- kwocie 150,00 zł - dotyczy zadania „Przebudowa przepustu  ul. Leśna w Jaryszowie”, 
- w kwocie 750,00 zł przeniesienie środków funduszu sołeckiego – Niezdrowice na zakup 
tablic wjazdowych, 
- w kwocie 16 000,00 zł  zwiększenie planu wydatków wynagrodzeń w związku z 
powołaniem Zastępcy Burmistrza, 
- w kwocie 2 000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdziale promocji - reprezentowanie 
Gminy Ujazd przez dziewczynki należące do grupy leśnickich mażoretek na Mistrzostwach 
Europy, 
- w kwocie 17 343,00 zł - korekta wydatków bieżących dotyczy wynagrodzeń i składek od 
nich naliczanych  w związku z wyborami samorządowymi, 
- w kwocie 265 000,00 zł dofinansowanie w formie dotacji dla OSP w Olszowej  
„Zakupu  samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Olszowej”, 
- w kwocie 3 700,00 zł  zwiększenie wydatków na remont i wyposażenie gabinetu 
pielęgniarki szkolnej  w szkole w Sieroniowicach, 
- w kwocie 107 675,00 zł  korekta - zwiększenie wydatków bieżących  w kwocie 63 050,00 zł 
w związku realizacją projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”, 
(środki unijne -  56 741,66 zł, budżet państwa -  6 308,34 zł)  
oraz zwiększa się wydatki w związku z realizacja projektu „Bliżej rodziny i dziecka” , 
w kwocie 44 625,00 zł (środki unijne -  38 823,75 zł, budżet państwa -  5 801,25 zł)  



- w kwocie 2 500,00 zł przeniesienie środków funduszu sołeckiego - Balcarzowice na 
doposażenie świetlicy wiejskiej. 
 
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  15 Radnych: 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  
Uchwała nr XLVII.290.2018 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  
2 278 057,91 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 45 250 617,16 zł, dochody bieżące  
- 25 330 413,76 zł, dochody majątkowe – 19 920 203,40 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększył się o kwotę 2 278 957,91 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 52 963 283,17 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 23 880374,04  zł, wydatki majątkowe – 29 082 909,13 zł. 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 450 039,72 zł. 
Pozostałe wartości: wynik, przychody, rozchody i dług – pozostają bez zmian. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
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  15 Radnych: 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  
Uchwała nr XLVII.291.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki przeczytała wnioski ze wspólnego 
posiedzenia Komisji Stałych: 
- Radnego Sebastiana Bednarka w sprawie zakupu siatek do bramek na placu zabaw  
na Osiedlu „Na wzgórzu”; 
- Radnej Doroty Stanek w sprawie zwrócenia się do właścicieli niezagospodarowanej działki 
przy ul. Bursztynowej na Piaskach o jej wykoszenie. 
 



Interpelacje  i wolne wnioski. 
Radni zgłosili następujące wnioski: 
- pisemny wniosek Barbary Matuszek w sprawie naprawy mostku na ul. Dębowej  
w Balcarzowicach, który jest w bardzo złym stanie technicznym i stanowi zagrożenie  
dla uczestników ruchu;  
- wniosek Tomasza Cichonia w sprawie odtworzenia pasów – przejścia dla pieszych  
na ul. Sławięcickiej przed Urzędem Miejskim na drodze krajowej nr 40. Ruch na tej drodze 
jest bardzo duży, a mieszkańcy nie mogą bezpiecznie dostać się do Urzędu; 
- wniosek do odbiorcy odpadów komunalnych – Remondis-u o rozważenie zamiany dużych 
samochodów na mniejsze z uwagi na niszczenie dróg na terenie gminy; 
- wniosek Józefa Duka w sprawie naprawy zapadniętej nawierzchni mostku na ul. Zielonej  
w Jaryszowie. 
 
Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XLVI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Radna Dorota Stanek zapytała Panią Kierownik OPS Danutę Ogazę o realizację projektu: 
"Ujazd gmina przyjazna seniorom". 
Pani Ogaza odpowiedziała, że wszystko jest realizowane zgodnie z planem, jest pełna obsada 
w obsłudze, a seniorzy są zadowoleni. 
Radna Barbara Matuszek dodała, że dwie uczestniczki projektu z Balcarzowic są wręcz 
zachwycone tą inicjatywą. Inni radni też potwierdzili pozytywne opinie uczestników na temat 
funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach. 
Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny na prośbę radnej Magdaleny Bartodziej zapoznała 
radnych z programem Dożynek Gminnych, które odbędą się 9 września b.r. 
Sołtys Zimnej Wódki Magdalena Ogaza poinformowała radnych o śmierci mieszkańca 
Zimnej Wódki Józefa Wolany, wyróżnionego przez Radę Miejską tytułem „Zasłużony dla 
Gminy Ujazd”. W dniu jutrzejszym odbędzie się pogrzeb. Radni uczcili pamięć zmarłego 
minutą ciszy. 
Radny Tomasz Cichoń zapytał Dyrektora ZGKiM Piotra Przygodę o problem z wybijaniem 
ścieków z kanalizacji na osiedlu Gliwickim w Ujeździe, bo było już obiecane, że to się nie 
powtórzy, a niestety znów doszło do awarii w niedzielę. 
Dyrektor Przygoda odpowiedział, że jest w tym miejscu zarwana (załamana) kanalizacja na 
odcinku 30 m. To trzeba naprawić i przypuszczalnie będzie to zrobione na wiosnę. Koszt to 
ok. 40 tys. zł. A tymczasem co dwa tygodnie kanalizacja będzie czyszczona.  
Przewodniczący Rady zapytał radnych o zdanie na temat utworzenia Rady Seniorów; wniosek 
w tej sprawie został przedstawiony na ostatniej sesji. 
Radni stwierdzili, tak jak mówili już na ostatniej sesji, że zdecydowanie trzeba z tym 
poczekać do wyboru nowej Rady i Burmistrza na następną kadencję, aby nowe władze 
samorządowe same zdecydowały o możliwości takiej współpracy. Tomasz Cichoń poprosił o 
wyrażenie zdania przez głosowanie. Radni jednomyślnie zdecydowali o odłożeniu tego 
tematu do czasu wyboru nowej Rady. 



Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał pismo skierowane do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej od mieszkańca Niezdrowic w sprawie konieczności zamontowania wysokich 
piłkochwytów na boisku sportowym w Niezdrowicach, bo wpadające z dużą siłą piłki na 
sąsiadującą z boiskiem posesję, stanowią zagrożenie dla przebywających tam osób, w tym 
małych dzieci. 
Radni przychylając się do wniosku - postanowili zwrócić się do Gminnego Zrzeszenia LZS  
o tymczasowe (do czasu zainstalowania wysokich piłkochwytów) przeniesienie rozgrywania 
meczów okręgowych z boiska w Niezdrowicach na stadion do Ujazdu, natomiast 
zamontowanie piłkochwytów zaplanować w budżecie Gminy na rok 2019. 
Przewodniczący odczytał też pismo Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkółki 
Piłkarskiej w Ujeździe w sprawie dofinansowania w kwocie 4 tys. zł wyjazdu Szkółki na 
turniej piłki młodzieżowej w Danii. 
Radni Dorota Stanek, Agata Trusz i Adrian Urbańczyk poparli wniosek Szkółki, jednak kilku 
radnych zwróciło uwagę na fakt, że Gmina przekazała już dotację na działalność GZ LZS w 
ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego na początku roku. 
Gmina udostępnia także obiekty sportowe bez opłat dla klubów sportowych, a utrzymanie 
obiektów jest sporym kosztem dla Gminy. Niektórzy radni wyrazili obawę, że po 
przeznaczeniu jakiejś kwoty na jeden klub, w kolejce po środki finansowe ustawią się kolejne 
kluby. Pamiętać należy, że budżet Gminy jest deficytowy, na koniec roku planowany jest dług 
w wysokości prawie 9 mln zł, więc kolejne zwiększanie wydatków musi być dobrze 
przemyślane. Radna Dorota Stanek zwróciła się do Pani Skarbnik o zanalizowanie 
możliwości dofinansowania działalności Szkółki jeszcze w tym roku budżetowym. 
Przewodniczący obrad przypomniał wszystkim radnym o konieczności złożenia oświadczenia 
majątkowego na dwa miesiące przed końcem kadencji, czyli na dzień 16 września. Radni 
otrzymali druki oświadczeń. 
 
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XLVII sesję Rady Miejskiej.
    
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk 
        Przewodniczący obrad: 
        Tomasz Cichoń 
 
 
 
 


