
INFORMACJA  O  PRACY  RADY  MIEJSKIEJ  W  UJEŹDZIE 

W  2019  ROKU 

 
Ustawowy skład osobowy Rady Miejskiej stanowi 15 Radnych. W 2019 roku  Rada Miejska  
w Ujeździe odbyła 12 Sesji, na których średnia frekwencja wyniosła 94,4 %, oraz 10 posiedzeń 
Komisji Stałych Rady Miejskiej, na których średnia frekwencja wyniosła 93,6 % 
Frekwencja poszczególnych radnych na sesjach RM i wspólnych posiedzeniach Komisji 
Stałych przedstawiała się następująco: 
 
     Komisje wspólne   Sesje 

 
1. Bednarek Sebastian    90   %              83,3 % 
2. Cichoń Tomasz       -                   91,7 % 
3. Duk Józef    100 %       100 % 
4. Głowania Kamil   90   %        100 % 
5. Grabiec Andrzej          100 %      100 % 
6. Matuszek Barbara  100 %         100 % 
7. Michalska Małgorzata  90  %     91,7 % 
8. Michalski Paweł  100 %     91,7 % 
9. Muskała Rajmund  100 %     100 % 
10. Olesz Grzegorz    70 %     100 % 
11. Sobota Teresa  100 %     100 % 
12. Stanek Dorota  100 %       83,3 % 
13. Szarf Monika     90 %     91,7 % 
14. Trusz Agata     90 %     91,7 %  
15. Wewiorka Sandra    90 %     91,7 %   
   

Na sesjach roboczych oprócz radnych brali udział: Burmistrz Ujazdu, Skarbnik Gminy, 
Sekretarz Gminy, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy i pracownicy referatów 
Urzędu, sołtysi, radni powiatowi oraz zaproszeni goście: prezes PKS-U Jacek Król, 
przedstawiciel Związku Międzygminnego „Czysty Region”  Ewa Dudzińska, Strażak PSP  
w Strzelcach Opolskich Piotr Zdziechowski, asp. Arnold Skorupa, Wiceprezes Spółki „Czysty 
Region” Grzegorz Mankiewicz. 
Ogólnie Rada Miejska obecnej kadencji w 2019 roku podjęła 98 uchwał. Biorąc pod uwagę 
ogółem wszystkie posiedzenia Rady i Komisji, Radni obradowali 51 razy.  
W styczniu przedstawiono plany pracy Rady i poszczególnych Komisji Stałych na rok 2019. 
W lutym Rada podjęła uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Ujazd, na którą w czerwcu br. Wojewoda Opolski złożył skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.  
W marcu Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia i rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie 
lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie gminy Ujazd. Rada Miejska nadała również 
tytuł „Zasłużony dla Gminy Ujazd”, który przyznała byłemu Burmistrzowi Ujazdu Tadeuszowi 



Kauch, oraz tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd” - nadany Karolowi Cebuli. Na sesji 
marcowej radni spotkali się z przedstawicielami Związku Międzygminnego Czysty Region”, 
którzy przedstawiali proponowane zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku. 
Radni również wysłuchali wygłoszonej prelekcji przez Strażaka Państwowej Straży Pożarnej 
w Strzelcach Op. dot. zagadnień związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych, 
instalowania czujek czadu i dymu. 
W kwietniu radni zdecydowali podnieść diety przewodniczącym organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych Gminy Ujazd (sołtysi), diety dla radnych Rady Miejskiej oraz podjęli 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu. 
Na sesji w sierpniu radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 
I półrocze 2019 roku oraz uchwałą nr XI.86.2019 powołano Gminną Radę Seniorów oraz 
nadano jej statut. Uchwalono również Program Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 
2019-2022. 
We wrześniu określono regulamin wynagradzania nauczycieli oraz rozpatrzono skargę na 
działania Burmistrza Ujazdu w zakresie zawierania umów na usługę prowadzenia audytu 
wewnętrznego bez ogłoszeń na stronach BIP. Również odbyło się spotkanie z Wiceprezesem 
Spółki „Czysty Region” w sprawie zbierania i transportu odpadów komunalnych. 

W październiku podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd oraz dla obrębu 
Balcarzowice. Dokonano także wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach 
Opolskich na kadencję lat 2020-2023. Została również rozpatrzenia skarga na działanie 
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej (bezzasadna).   
 
Radni na posiedzeniach właściwych Komisji Stałych i Sesjach Rady Miejskiej pracowali także 
nad projektami uchwał w sprawie: 

 zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok, 

 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok, 

 udzielenia dotacji dla Powiatu Strzeleckiego, 

 poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia 
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. 

 ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników 
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Ujazd, 

 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, 

 przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021, 

 zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągniecia 
sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczących się 
na terenie gminy Ujazd, 

 ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe,  

  ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd,  



 określenia zasad zwrotu wydatków na  usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na 
ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod 
warunkiem zwrotu w części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy,  

 określenia trybu i sposobu powołania i odwołania  członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania, 

 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 

 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na rok 2020, 

 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 

  udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa 
oraz innych uchwał wynikających z bieżącej  działalności Gminy i Rady Miejskiej. 
 
Na VIII Sesji Rady Miejskiej odbytej dn. 20 maja 2019 r. Burmistrz Ujazdu przedstawił Raport 
o stanie Gminy  za 2018 r., na podstawie którego udzielono Burmistrzowi Ujazdu wotum 
zaufania. Następnie została podjęta uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Ujazdu za 2018 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2018 rok. 
Na Sesji w czerwcu, podobnie jak w latach ubiegłych, odbyło się wyróżnienie przez Radę 
Miejską absolwentów szkół naszej gminy. Spotkanie miało miejsce 19 czerwca, w czasie 
którego dokonano wyróżnienia najlepszych absolwentów, wręczono również nagrody 
Burmistrza Ujazdu - stypendia za najlepsze wyniki w nauce. Gratulacje i dyplomy od Rady 
Miejskiej otrzymali również wychowawcy i rodzice wyróżnionych absolwentów. 
 
16 grudnia 2019 roku odbyła się ostatnia w roku ubiegłym - XV Sesja Rady Miejskiej, na której 
radni uchwalili budżet Gminy Ujazd na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2020-2026. 
 
Szczegółowe sprawozdania z pracy Rady mają odzwierciedlenie w protokołach kolejnych Sesji 
i posiedzeń Komisji Stałych. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Tomasz Cichoń 
 
 


