
Protokół Nr XLVIII/2018 
 
z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 24 września 2018 roku w Sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1600 – 1800.  
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 mieszkaniec Ujazdu Norbert Rolik.  
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na 
ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 14 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) zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego 
organem prowadzącym jest Gmina Ujazd, 

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego pn.: „Zakup platformy przyschodowej w budynku szkoły przy  
ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich”, 

c) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania, 

d) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego 
Pobytu w Niezdrowicach, 

e) uchwalenia Statutu Gminy Ujazd, 
f) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z 
tych przystanków, 

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

6. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku. 
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
8. Interpelacje i wolne wnioski. 
9. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej. 
10. Sprawy różne. 
11. 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 23 sierpnia br. do 24 września b.r. 
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 umowy na: 
- utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Nogowczycach, 
- dostawę i montaż nakładek z granulatu gumowego w ramach zadań: Poprawa oferty 
rekreacyjnej na terenie gminy Ujazd w miejscowościach: Zimna Wódka, Stary Ujazd, 
Olszowa, Ujazd, Sieroniowice i Jaryszów, 
- wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu: „Partnerstwo na rzecz 
uzbrojenia terenów inwestycyjnych- przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś  
i Skarbimierz”. 
Ogłoszono przetarg na: 
- wykonanie robót dla zadań inwestycyjnych: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w 
Ujeździe ul Gliwicka i Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Grzeboszowicach; 
- „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych- przebudowa dróg w Gminach: 
Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”, 
- pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego przy realizacji w/w zadania. 
Podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego na dofinansowanie projektu 
„Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza Domu Kultury celem 
adaptacji na działalność społeczno-kulturalną” w ramach programu RPO. 
Zastępca Burmistrza uczestniczyła w posiedzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z 
nami”, w zebraniu członków Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, w spotkaniu 
przedstawicieli WFOŚ i GW z mieszkańcami gminy Ujazd dotyczącym rządowego programu 
„Czyste Powietrze”, oraz brała udział w delegacji gminnej do Austrii w celu podsumowania 
konkursu Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Ujazd 
Projekt uchwały przedstawiła  Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe Małgorzata 
Kulesa. 
Projekt był omawiany szczegółowo na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 19 
września b.r. Dokonanie zmian w statucie żłobka podyktowane jest potrzebą doprecyzowania 
zapisów ustawy dotyczącej opieki nad dziećmi do 3 lat. Zmiany dotyczą poszerzenia treści 
zapisanych w statucie w § 3 ust. 2 o zapisy ustawowe wynikające z art. 11 ust. 2 pkt. 2. 
Ustawy. 



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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  
Uchwała nr XLVIII.292.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego pn.: „Zakup platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. 
Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich”, 
Kolejny projekt przedstawiła Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty. 
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka” w Strzelcach 
Opolskich wraz z dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka”, zwrócił się z 
prośbą do Rady Miejskiej w Ujeździe o udzielenie dotacji na zakup platformy przyschodowej 
w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich.  
Zespół Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach Opolskich, to zespół niepublicznych 
szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży z różnymi stopniami niepełnosprawności 
intelektualnej i ruchowej, w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa, szkoła 
przysposabiająca do pracy oraz punkt przedszkolny. Obecnie uczy się w nich 64 uczniów 
i 4 przedszkolaków, w tym 6 dzieci na wózkach inwalidzkich.  
Zakup i montaż platformy przyschodowej umożliwi przemieszczanie się uczniów na wózkach 
z parteru na piętro w celu korzystania przez nich ze wszystkich pomieszczeń szkolnych,  
w szczególności z gabinetów specjalistycznych, biblioteki i jadalni. 
Do Zespołu od lat uczęszczają również dzieci i młodzież z terenu Gminy Ujazd. W tym roku 
szkolnym uczęszcza 4 dzieci. 
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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  
Uchwała nr XLVIII.293.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 
Projekt omówiła Danuta Ogaza, Kierownik OPS w Ujeździe. 
Z mocy ustawy o pomocy społecznej-  świadczenie usług opiekuńczych osobom samotnym 
jak również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy zapewnić 
nie może, jest zadaniem własnym - obowiązkowym, spoczywającym na Gminie. 



Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. nakłada na Gminę, obowiązek 
określenia szczegółowych warunków  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 
W związku z realizacją projektu  pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom" – rozwój usług 
społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne: realizowanego 
w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w 
ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług 
społecznych - wsparcie dla osób niesamodzielnych -   niniejszą uchwałą ustala się,  że 
uczestnicy w/w projektu korzystają  z  usług opiekuńczych nieodpłatnie. 
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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  
Uchwała nr XLVIII.294.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w 
Niezdrowicach 
Kolejny projekt został przedstawiony także przez Panią Kierownik OPS. 
Z mocy ustawy o pomocy społecznej- prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach 
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki jest 
zadaniem własnym, nieobowiązkowym, spoczywającym na Gminie. 
Art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. nakłada na Gminę obowiązek określenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
W związku z realizacją projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom" – rozwój usług 
społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne: realizowanego 
w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w 
ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług 
społecznych - wsparcie dla osób niesamodzielnych - niniejszą uchwałą ustala się, że 
uczestnicy w/w projektu do dnia 31.12.2019 r. korzystają z pobytu w Domu Dziennego 
Pobytu w Niezdrowicach nieodpłatnie. Od stycznia 2020 r. odpłatność została określona 
niniejszą uchwałą. 
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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  
Uchwała nr XLVIII.295.2018 została podjęta jednogłośnie. 



 
- uchwalenia Statutu Gminy Ujazd 
Projekt przedstawił Sekretarz Gminy Roman Więcek. W związku z ustawą z dnia 11 stycznia 
br. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która zmienia zapisy m.in. 
ustawy o samorządzie gminnym należy przed rozpoczęciem nowej kadencji Rady 
wprowadzić określone zmiany do Statutu Gminy, m.in.: konieczność powołania nowej, 
obligatoryjnej dla wszystkich rad gmin Komisji skarg, wniosków i petycji; zapis dotyczący 
obowiązkowej transmisji sesji na stronie internetowej Gminy i systemu głosowania za 
pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań 
radnych lub głosowania imiennego, rozszerzenie inicjatywy uchwałodawczej także dla 
mieszkańców Gminy, czy zwiększenie dostępu do informacji o posiedzeniach Komisji Rady. 
W związku z tym, że obecny Statut został uchwalony w 2003 roku, a od tego czasu nastąpiło 
kilka jego nowelizacji, dla większej przejrzystości dokumentu, Statut został opracowany od 
nowa - wprowadzono konieczne zmiany i przeredagowano poprzednie, niezmienione w treści 
zapisy. 
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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  
Uchwała nr XLVIII.296.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych 
przystanków 
Projekt omówiła Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o 
publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców 
oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez 
właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.  
W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz 
warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Ujazd zmianie ulega jedynie wykaz przystanków komunikacyjnych ujęty w załączniku 
Nr 1. Do wykazu zostanie dodany przystanek w Ujeździe przy ul. Bazaltowej, który został 
wybudowany przy realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Krzemowej i ul. 
Bazaltowej w Ujeździe”. Z przystanku korzystać będą mieszkańcy osiedla, a zwłaszcza 
uczniowie dojeżdżających do szkół.  
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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 



Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  
Uchwała nr XLVIII.297.2018 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 190 747,76 zł; 
2) Zmniejszenie planów dochodów w kwocie 51 581,00 zł; 
3) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie 216 743,00 zł; 
4) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 355 909,76 zł. 
Zmiany te zostały wprowadzone na wnioski kierowników poszczególnych referatów i 
jednostek organizacyjnych i stanowią głównie korekty planów finansowych. 
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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  
Uchwała nr XLVIII.298.2018 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  
139 166,76 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 45 389 783,92 zł, dochody bieżące  
- 25 469 580,47 zł, dochody majątkowe – 19 920 203,45 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększył się o kwotę 139 166,76 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 53 102 449,93 zł, w tym: wydatki bieżące  
- 23 980 522,75  zł, wydatki majątkowe – 29 121 927,18 zł. 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 489 057,72 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  14 Radnych: 
Za oddano   14 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0  



Uchwała nr XLVIII.299.2018 została podjęta jednogłośnie. 
 
Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku. 
Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawiła Skarbnik 
Gminy Longina Napieracz. Radni otrzymali kopie informacji w ustawowym terminie (do 31 
sierpnia); szczegółowo była ona omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i 
Gospodarki w dniu 19 września b.r. 
Rada Miejska w Ujeździe uchwałą Nr XXXVIII.234.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku 
uchwaliła budżet Gminy na 2018  rok. 
Budżet według uchwały budżetowej                                                             48 142 417,45 zł 
- dochody                                                                                                          39 676 869,88 zł 
- przychody                                                                                                         8 465 547,57 zł 
- wydatki                                                                                                           47 389 535,89 zł 
- rozchody                                                                                                              752 881,56 zł              
Budżet na dzień 30.06.2018                                                                           51 640 303,87 zł 
- dochody                                                                                                          43 174 756,30 zł 
- przychody                                                                                                         8 465 547,57 zł 
- wydatki                                                                                                           50 887 422,31 zł 
- rozchody                                                                                                              752 881,56 zł 
Zwiększenie budżetu                                                                                        3 497 886,42 zł  
Wskaźnik zwiększenia-7,27 %. 
 
Na plan dochodów 43 174 756,30 zł wykonano 18 836 804,26 zł co stanowi 43,6 % planu.  
Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna plan 6 875 809,00 zł, wykonanie – 
4 152 408,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6 192 386,00 zł, 
otrzymano 3 810 696,00 zł (61,54 % planu), z części wyrównawczej subwencji ogólnej 
otrzymano 341 712,00 zł ( 50 % planu). 
W okresie sprawozdawczym na plan 50 887 422,31 zł wydatkowano kwotę  
w wysokości 19 010 063,57 zł (37,4 % ) - wydatki bieżące 11 483 901,43zł  
(48,9% planu), wydatki majątkowe 7 526 162,14 zł ( 27,5 % planu).  
 
W uchwale budżetowej Nr XXXVIII.234.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 
2017 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 7 712 666,01 zł, który zostanie pokryty 
przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów ( 7 712 666,01 zł) . Przychody 
zaplanowano w kwocie 8 465 547,57 zł; w tym: pożyczki i kredyty 7 712 666,01 zł, 
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 752 881,56 zł 
Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki w WFOŚ i GW i wykup obligacji zaplanowano 
rozchody w kwocie 752 882,56 zł. 
Na dzień 30.06.2018r. planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi  7 712 666,01 zł, źródło 
pokrycia deficytu to  pożyczki i emisja obligacji komunalnych.  
W okresie sprawozdawczym wykupiono trzecią emisję obligacji komunalnych  
(400 000,00 zł, do wykupu pozostało – 800 000,00 zł), na spłatę zaciągniętych pożyczek                   
w WFOŚ i GW wydatkowano 178 400,00 zł. 



Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami 
bieżącymi w okresie sprawozdawczym to kwota 2 851 671,52 zł.  
Na dzień 30.06.2018 r . różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi   
wysokości :  - 173 259,31 zł (deficyt). 
 
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych 
Przewodniczący obrad przeczytał wniosek z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Porządku Publicznego: 
o sprawdzenie zgodności z prawem lokalizacji istniejącej chlewni na Komornikach (przy 
Strefie SAG) oraz ilości hodowanych tam zwierząt. 
 
Interpelacje  i wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń odczytał odpowiedzi na wnioski i 
interpelacje radnych zgłoszone na poprzedniej sesji w sprawie: 
- zwrócenia się do GZ LZS o tymczasowe przeniesienie miejsca rozgrywania meczów 
okręgowych z boiska w Niezdrowicach na stadion w Ujeździe, 
- zakupu siatek do bramek na placu zabaw na osiedlu „Na wzgórzu” w Ujeździe, 
- odtworzenia przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej przy Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 
- remontu przepustów w drogach ul. Dębowej w Balcarzowicach i ul. Zielonej w Jaryszowie, 
- zwrócenia się do REMONDIS-u o rozważenie wymiany samochodów odbierających odpady 
na mniejsze, 
- uporządkowania działki niezabudowanej na osiedlu Piaski w Ujeździe. 
Radni zgłosili następujące wnioski: 
1) wnioski radnego Józefa Duka:  
- wielokrotnie składany wniosek o wycięcie suchych topoli przy drodze powiatowej Ujazd - 
Jaryszów, które pod wpływem wiatru łamią się i spadają na drogę, 
- oraz o załatanie dziur na ul. Strzeleckiej 4 i 5 w Jaryszowie; 
2) wniosek radnej Doroty Stanek:  
- o podjęcie kroków w celu redukcji dzików na terenie osiedla Piaski, które rujnują plac 
zabaw i okoliczne działki;  
3) wnioski radnej Teresy Soboty: 
- o przycięcie lip przy drodze powiatowej w Olszowej za kościołem, bowiem wyrastające 
dołem z pni drzew konary i gałęzie ograniczają znacznie widoczność kierowcom 
wyjeżdżającym z parkingu przykościelnego,  
- o wycięcie suchych drzew czereśni przy drodze powiatowej Olszowa - Zimna Wódka, 
- o remont drogi powiatowej Olszowa – Zimna Wódka. 
 
Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miejskiej. 
Protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Sprawy różne. 
Zgodnie z Uchwałą nr LII/283/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2010 r. w 
sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości 



materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu radni złożyli następujące 
wnioski do projektu budżetu Gminy Ujazd na rok 2019: 
1) wnioski zgłoszone przez radną Teresę Sobota: 

- remont lub wymiana ogrodzenia przy PSP Olszowa, 
- budowa drogi od Olszowej (za wiaduktem) do ul. Europejskiej (Baru „Na winklu”);  

2) wnioski dotyczące Niezdrowic zgłoszone przez radnego Adriana Urbańczyka: 
 - zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Niezdrowice, 
 - wykonanie progu zwalniającego na ul. Lipowej, 

- dokończenie odwodnienia ul. Gliwickiej, 
- rozwiązanie problemu wydzielania nieprzyjemnych zapachów na przepompowni 
występujących po przyłączeniu Gminy Rudziniec, 
- wykonanie wysokich piłkochwytów na boisku w Niezdrowicach, 
- uzupełnienie asfaltu na ul. Nowej i dokończenie zadania poszerzenia ulicy, 
- doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia i siłownie zewnętrzną oraz wykonanie 
oświetlenia wokół Wiejskiego Domu Kultury, 
- wykonanie chodnika na ul. Kanałowej i wyłożenie masą bitumiczną ronda na ul. 
Kanałowej;  

3) wnioski dotyczące Ujazdu zgłoszone przez: 
 radną Agatę Trusz (i poparty przez Dorotę Stanek): 

- dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Miłośników Ujazdu- „Miasto z 
historią” w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o 
których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie; 

radną Dorotę Stanek: 
 - zamontowanie oświetlenia na osiedlu Piaski w Ujeździe; 
radnego Tomasz Cichonia: 

- wyasfaltowanie drogi dojazdowej do posesji P. Rekus i Góreckich na Osiedlu 
Gliwickim w Ujeździe, 
- zainstalowanie monitoringu na Rynku i ruinach zamku w Ujeździe, 
- utworzenie gminnego systemu dopłat do wymiany pieców na ekologiczne i 
termomodernizację budynków mieszkalnych, 
- naprawa uszkodzonej kanalizacji na ul. Spacerowej w Ujeździe, 
- zainstalowanie oświetlenia na placu zabaw na ul. Gliwickiej, 
- zakup „zacieniaczy” na plac zabaw przy przedszkolu w Ujeździe; 
- montaż wysokich piłkochwytów na boisku sportowym w Niezdrowicach. 
 

Przewodniczący odczytał też wnioski do przyszłorocznego budżetu Gminy otrzymane od:  
- OSP Niezdrowice o zakup Zestawu Ratownictwa Technicznego, 
- OSP Ujazd o zwiększenie środków w przyszłorocznym budżecie na działalność OSP Gminy 
Ujazd, 
- OSP w Ujeździe o zakup nowego sprzętu ratowniczego oraz niezbędne szkolenia, 
- Szkółki Piłkarskiej Ujazd o dodatkowe dofinansowanie działalności Klubu. 



Radna Teresa Sobota wspomniała o rządowym programie wsparcia Ochotniczych Straży 
Pożarnych, który może być przeznaczony na zakup sprzętu i dobrze by było, aby nasze 
jednostki spróbowały postarać się o dofinansowanie z tego programu.    
Radny Kamil Głowania podziękował za szybką realizację jego wniosku o naprawę mostku na 
ul. Zielonej w Sieroniowicach. 
Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk nawiązując do odbytej wizyty w Austrii delegacji z 
naszej Gminy  z okazji podsumowania konkursu Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi 
przedstawiła radnym wyróżnienia otrzymane przez naszą Gminę – były to wyróżnienia za 
szczególne osiągnięcia w wielu obszarach odnowy wsi. W konkursie startowali 
przedstawiciele 24 miejscowości z różnych krajów, w tym dwie z Polski: Warta z 
województwa łódzkiego i Ujazd. Jury Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi przyznało Gminie 
Ujazd wyróżnienie: Europejską nagrodę Odnowy wsi 2018. 
O głos poprosił mieszkaniec osiedla Gliwickiego w Ujeździe i zgłosił szereg 
problemów/wniosków: 
1) o zwiększenie patroli Policji na osiedlu Gliwickim w Ujeździe, gdzie jest notorycznie 
łamany przepis o ograniczeniu prędkości samochodów i motocykli, a motocykliści jeżdżą nie 
tylko za szybko, ale i bez kasków ochronnych; 
2) o podjęcie kroków w celu ograniczenia spalania odpadów (starych mebli, plastiku) przez 
mieszkańców w przydomowych kotłowniach; 
3) o należytą pielęgnację chodników przy drogach gminnych na osiedlu Gliwickim – które 
zarastają trawą; 
4) o wydanie zarządzenia w sprawie sprzątania odchodów psów przez wyprowadzających je 
właścicieli (psy zanieczyszczają trawniki, chodniki publiczne);  
5) o walkę z wandalizmem – coraz częściej pojawiają się napisy na budynkach zarówno 
publicznych, jak i prywatnych; częstsze kontrole Policji mogłyby pomóc w rozwiązaniu także 
tego problemu; 
6) o rozwiązanie problemu z zatykaniem kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gliwickim w 
Ujeździe; 
Niektórzy radni poczuli się urażeni tonem wypowiedzi mieszkańca, odnosząc wrażenie, że 
zarzuca im bezczynność, gdy tymczasem przez całą kadencję, a niektórzy nawet dłużej 
wielokrotnie poruszali te tematy i wnioskowali o rozwiązanie tych problemów. 
 
Na zakończenie przewodniczący obrad poprosił radnych o pozostanie na sali w celu zrobienia 
zdjęć do pamiątkowej tablicy dokumentującej Radę kadencji 2014-2018. 
     
Zakończenie posiedzenia. 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XLVIII sesję Rady Miejskiej.
    
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk       Przewodniczący obrad: 
          Tomasz Cichoń 
 
 
 


