
Uchwała XVI…..2020 
Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 27 stycznia 2020 roku 
 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej  
w Ujeździe za 2019 rok 

 
 
                Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, 
co następuje : 
 

§ 1 
 

 
Przyjmuje się sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2019 rok: 
 
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. 
5. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Tomasz Cichoń 
 
 



                    Załącznik nr 1 do uchwały R.M. Nr XVI.132.2020 
          z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 
 
 

Sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe w 2019 roku 

 
W 2019 roku Komisja Rewizyjna, której przewodniczy radna Barbara Matuszek, 

odbyła 11 posiedzeń, na których przeprowadziła trzy kontrole zgodnie ze swoim planem oraz 
analizę sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018 rok. 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd pełny skład Komisji Rewizyjnej stanowi 5 członków.  
Ogólna frekwencja Komisji wyniosła 92,7 %, zgodnie z wykazem frekwencji poszczególnych 
członków, który przedstawia się następująco:  
 

1. Matuszek Barbara – przewodnicząca  100 % 
2. Bednarek Sebastian     81,8 % 
3. Michalska Małgorzata    90,9 % 
4. Trusz Agata      100 % 
5. Wewiorka Sandra     90,9 %   

 
Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o roczny plan pracy Komisji zatwierdzony uchwałą 
Rady Miejskiej w Ujeździe nr IV.38.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., który zakładał 
przeprowadzenie następujących kontroli:   
 
1) kontrola wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw  

w gminie Ujazd w roku 2018; 
2) kompleksowa kontrola wybranej inwestycji zakończonej w 2019 roku, 
oraz opracowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium  za 2018 rok.  
 
Szczegółowy wykaz kontroli przeprowadzonych w roku 2019 przedstawia się następująco: 
-  Kontrola wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw  
w gminie Ujazd w roku 2018, przeprowadzona dnia 07 marca 2019 r. – Protokół pokontrolny 
nr 1/2019. 
- Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018 rok oraz 
opracowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu Absolutorium za 2018 rok w dniach 
15, 17 oraz 24 kwietnia 2019 r. 
- Kontrola wybranej inwestycji zakończonej w roku 2019 z kontroli zadania inwestycyjnego: 
„Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej” przeprowadzona 
dn.30 października b.r. - Protokół pokontrolny nr 4/2019 z dn. 18 listopada 2019 roku. 
 
Na wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych oraz po zatwierdzeniu przez 
Radę Miejską w Ujeździe Komisja Rewizyjna dokonała kontroli zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy 
Ujazd tj. Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”. Protokół pokontrolny nr 3/2019 z dn. 
23 września 2019 roku. 
 
 
 



Zakres kontroli obejmował: 
- przetarg na wykonawstwo, 
- analiza wybranej oferty, 
- finansowanie inwestycji. 
Po przeprowadzonej kontroli i wizji lokalnej Komisja stwierdzała, że zabezpieczone środki 
finansowe nie zostały przekroczone oraz wnioskuje, aby w ramach 5-letniej gwarancji 
Wykonawca zobowiązał się do poprawy zauważonych usterek, m.in. podklejenie wykładziny 
na poddaszu, poprawić pęknięcia na ścianach.  
 
Komisja Rewizyjna podczas swych kontroli pracowała w oparciu o przedłożone dokumenty. 
Z przeprowadzanych kontroli sporządzone zostały protokoły pokontrolne. 
Wszystkie protokoły wraz z ustaleniami, po zatwierdzeniu ich przez  Radę Miejską zostały 
przekazane do jednostek objętych kontrolą.  
Ponadto członkowie Komisji brali udział w 12 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych. 
Komisja zrealizowała wszystkie założenia planu pracy Komisji na 2019 rok, co zawarte 
zostało w dokumentacji z pracy Komisji w postaci protokołów z posiedzeń, jak i protokołów  
z przeprowadzonych kontroli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Załącznik nr 2 do uchwały R.M. Nr XVI.132.2020 

           z dnia 27 stycznia 2020 
 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów 

i Gospodarki w 2019 roku. 
 
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki wchodzi 
6 Radnych. Komisja pod przewodnictwem Radnej Doroty Stanek w 2019 roku odbyła 4 
posiedzeń, podczas których zajmowano się sprawami bieżącymi, opiniowała projekty uchwał, 
informacje i sprawozdania przedkładane przez Burmistrza Ujazdu. 
 Jej członkowie brali również udział w 10 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych Rady 
Miejskiej. 
Ogólna frekwencja członków Komisji wyniosła 100 %. 
 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawia się następująco: 
 

1. Stanek Dorota – przewodnicząca -  100 % 
2. Duk Józef    -  100 % 
3. Grabiec Andrzej   -  100 % 
4. Michalski Paweł   -  100 % 
5. Muskała Rajmund   -  100 % 
6. Trusz Agata    -  100 % 

 
Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z planem pracy przedstawionym na IV Sesji 
Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2019 r. Praca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki 
związana była głównie z budżetem Gminy i analizą Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Przedmiotem pracy członków Komisji było:  
- analiza planu zadań inwestycyjnych na 2019 rok, 
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018 r., 
- analiza stanu mienia komunalnego, 
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. 

 
Ponadto Komisja brała udział w 10 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej 
w Ujeździe, na których opiniowała projekty uchwał, między innymi w sprawie : 
-  zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r., 
-  zmiany WPF, 
-  dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego. 
 
 
 
Na zaproszenie Komisji w posiedzeniach poza członkami Komisji brali udział - Burmistrz 
Ujazdu, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy oraz pracownicy referatów Urzędu Miejskiego. 
Szczegółowe informacje z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych 
posiedzeń. 

 
 
 



Załącznik nr 3 do uchwały R.M. Nr XVI.132.2020 
         z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Oświaty  

i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ujeździe w 2019 roku 
 
 Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji wchodzi 6 radnych. W 2019 roku 
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych pod przewodnictwem radnego Kamila 
Głowania odbyła 5 posiedzeń. Członkowie Komisji brali także udział w 10 wspólnych 
posiedzeniach Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe. Ogólna frekwencja członków 
Komisji na posiedzeniach wyniosła 100 %. 
 
Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się następująco: 

1. Głowania Kamil   - 100 % 
2. Grabiec Andrzej   - 100 % 
3. Michalski Paweł   - 100 % 
4. Muskała Rajmund   - 100 % 
5. Sobota Teresa    - 100 % 
6. Stanek Dorota    - 100 % 

 
Komisja oprócz posiedzeń w Urzędzie Miejskim odbywała również dwie wizje lokalne  
w terenie. 
Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z planem pracy, przedstawionym na IV Sesji 
RM w Ujeździe w dniu 28 stycznia 2019 r. Na swoich posiedzeniach zrealizowała założony 
plan pracy, który obejmował: 

1. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji oraz opracowanie planu pracy Komisji na 
2019 rok. 

2. Zapoznanie się z działalnością LZS w gminie Ujazd i spotkanie z przedstawicielami 
Zrzeszenia. 

3. Wyróżnienie najlepszych absolwentów za osiągnięte wyniki nauczania za rok szkolny 
2019/2020. 

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z dodatkowych zajęć rozwijających umiejętności 
dzieci i młodzieży w szkołach gminnych. 

5. Analiza oceny przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020. 
Analiza realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Ujazd. 

6. W miesiącu październiku radni odbyli posiedzenie wyjazdowe, na którym zapoznali  
się z działalnością Publicznego Żłobka w Ujeździe. 

 
       W spotkaniach na zaproszenie Komisji uczestniczyli - Burmistrz Ujazdu, Dyrektor GZO, 
Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego, Przedstawiciele Gminnych Zarządów LZS. 
Szczegółowe informacje z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych 
posiedzeń.  



          Załącznik nr 4 do uchwały R.M. Nr XVI.132.2020 
         z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Porządku Publicznego w 2019 roku. 

 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego pod przewodnictwem 
Radnej Teresy Sobota w 2019 roku odbyła 4 posiedzenia oraz brała udział w 10 
posiedzeniach wspólnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe. W skład Komisji 
wchodzi 6 radnych. Ogólna frekwencja członków Komisji na posiedzeniach wyniosła 91,7 %. 
Natomiast frekwencja poszczególnych radnych przedstawia się następująco: 
 

1. Sobota Teresa   - 100 % 
2. Duk Józef    - 100 % 
3. Matuszek Barbara  -    75% 
4. Michalska Małgorzata  - 100 % 
5. Olesz Grzegorz  -    75% 
6. Szarf Monika   - 100 % 

 
Komisja pracowała w oparciu o przedstawiony 28 stycznia 2019 r. na IV sesji Rady Miejskiej 
w Ujeździe plan pracy na 2019 rok.  W pracach Komisji oprócz jej członków brali udział: 
Burmistrz Ujazdu, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor MGODK oraz sołtysi gminy 
Ujazd. Komisja oprócz posiedzeń w Urzędzie Miejskim odbywała również wizje lokalne  
w terenie. 
Szczegółowy harmonogram prac Komisji w roku 2019 przedstawia się następująco: 
 

1. W styczniu Komisja wybrała wiceprzewodniczącego Komisji oraz opracowała plan 
pracy na rok 2019;  

2. W dniu 19 marca odbyła posiedzenie z udziałem sołtysów gminy Ujazd, na którym 
omówiono realizację funduszu sołeckiego oraz sprawy bieżące sołectw gminy Ujazd; 

3. Dnia 28 maja Komisja odbyła wizję lokalną w Agrocentrum w Księżym Lesie  
i zapoznaniem się z zakresem jej działalności. Oględziny atrakcji na terenie gminy – 
Park Miniatur Olszowa.  

4. Dnia 6 listopada Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie dot. omówienia stanu dróg 
gminnych oraz ich poboczy na terenie gminy Ujazd. Dodatkowo radni odbyli wizję 
lokalną nowo powstałej Stacji Paliw BP w Olszowej. 

 
 

Komisja na swoich posiedzeniach wypracowywała wnioski dot. próby apelowania do 
wszystkich rolników i właścicieli gruntów przyległych do dróg gminnych  
o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć nawierzchni dróg, nie 
zaśmiecać oraz nie zaorywać rowów i poboczy dróg. 
 

 
 
 
 
 



   Załącznik nr 5 do uchwały R.M. Nr XVI.132.2020 
         z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku. 
 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem Radnej Sandry Tiszbierek w 2019 
roku odbyła 5 posiedzeń oraz brała udział w 10 posiedzeniach wspólnych Komisji Stałych 
Rady Miejskiej w Ujeździe. W skład Komisji wchodzi 5 radnych. Ogólna frekwencja 
członków Komisji na posiedzeniach wyniosła 96 %. 
Natomiast frekwencja poszczególnych radnych przedstawia się następująco: 
 

1. Weworka Sandra  - 100 % 
2. Bednarek Sebastian  - 100 % 
3. Głowania Kamil  - 100 %     
4. Olesz Grzegorz  -    80% 
5. Szarf Monika      - 100 % 

 
 
Komisja analizowała i opiniowała składane do Rady skargi na działania Burmistrza  
I kierowników jednostek organizacyjnych urzędu, wnioski i petycje składane przez obywateli.  
 
W styczniu Komisja dokonała wyboru zastępcy przewodniczącej Komisji. 
Następnie w ciągu rok analizowała i rozpatrzyła dwie skargi, na działania:  
 
1. Burmistrza Ujazdu w sprawie zawierania umów na usługę prowadzenia audytu 

wewnętrznego bez ogłoszeń na stronach BIP, 
2. Dyrektora ZGKiM w sprawie wylewających się ścieków ze studzienki kanalizacyjnej  

w miejscowości  Niezdrowice przy ulicy Wiejskiej 2-2a. 
Podczas czynności wyjaśniających stwierdzono przeprowadzić wizję lokalną. 

 
W spotkaniach na zaproszenie Komisji uczestniczyli - Sekretarz Gminy oraz  Dyrektor 
ZGKiM.  
Szczegółowe informacje z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych 
posiedzeń.  
 


