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Szanowni mieszkańcy gminy Ujazd, 

 

w tym roku po raz drugi przedstawiam w formie raportu sytuację Gminy Ujazd.  

 

Zawarto w tym dokumencie wszelkie aspekty, którymi zajmują się na co dzień 

urzędnicy zarówno wszystkich referatów  Urzędu Miejskiego jak i jednostek 

podległych. 

 

Przeprowadzono głęboką analizę poprzedniego roku, na podstawie której 

opisaliśmy nasze aktywności, sytuację w jakiej znajduje się nasza gmina, 

demografię, kwestie związane z ochroną środowiska i przedsięwzięcia 

prorodzinne, kwestie oświatowe i kulturalne, działalności sportowe, pomoc 

społeczną i bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę zdrowia, rolnictwo 

i infrastrukturę drogową. 

 

 

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z dalszą częścią tego dokumentu.  

 

 

 

Burmistrz Ujazdu 

Hubert Ibrom 
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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA  

 

Raport o stanie gminy został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w 

związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych.  Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w 

szczególności uwzględniając realizację:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy, w terminie do 31 maja, odpowiada burmistrz, a jego 

rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, dlatego też przeprowadza się je w terminie do 30 czerwca. 

W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni a także mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 

zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, składa do 

przewodniczącego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Liczba mieszkańców 

mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  

Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. 

Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum 

zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwał o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.  

Przedkładany raport został opracowany sposób rzetelny, przemyślany i kompleksowy. Dzięki temu 

możliwe stanie się sformułowanie trafnych wniosków dotyczących obecnej sytuacji w gminie, ale też 

szans i działań, które mogą zostać zrealizowane w przyszłości.  

 

 

 

 

 

 

analizę działalności w wybranych obszarach 

uchwał rady miejskiej 

polityk, programów i strategii 
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1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE 
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Gmina Ujazd 

 

     

GMINA MIESJKO-WIEJSKA 

        LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6298 

    BUDŻET 44.919.348,16 zł  

 

 

 

obszar 83,3 km2.  

powiat strzelecki 

województwo opolskie 

 

 

 

 

 Sołectwa  : 

1) Balcarzowice, 

2) Jaryszów z przysiółkiem Kolonia Jaryszów, 

3) Klucz, 

4) Niezdrowice z częścią wsi Wydzierów, 

5) Nogowczyce, 

6) Olszowa z osadami: Janków, Komorniki i Księży Las, 

7) Sieroniowice z przysiółkiem Grzeboszowice, 

8) Stary Ujazd z przysiółkami: Ferdynand i Kopanina, 

9) Zimna Wódka z przysiółkami: Buczki i Wesołów. 
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OBECNE WŁADZE GMINY 

 

Burmistrz:  Hubert Ibrom 

Z-ca Burmistrza: Katarzyna Tomczyk 

Sekretarz:  Danuta Ogaza 

Skarbnik:   Longina Napieracz 

 

 

Radni:  Cichoń Tomasz – przewodniczący 

Dorota Stanek - wiceprzewodnicząca 

Muskała Rajmund - wiceprzewodniczący 

Bednarek Sebastian 

Duk Józef 

Głowania Kamil 

Grabiec Andrzej 

Matuszek Barbara 

Michalska Małgorzata 

Michalski Paweł 

Olesz Grzegorz 

Sobota Teresa 

Szarf Monika 

Trusz Agata 

Tiszbierek Sandra 

 

  Gminę Ujazd reprezentuje Burmistrz Ujazdu, który wykonuje uchwały Rady Miejskiej, 

realizuje zadania gminy wynikające z przepisów prawa i nadzoruje bieżące sprawy gminy. Burmistrz 

wykonuje swe zadania przy pomocy powołanego przez siebie zastępcy. Sprawami związanymi ze 

sprawowaniem bezpośredniego nadzoru nad pracą Urzędu Miasta zajmuje się Sekretarz Gminy, 

natomiast zakres zadań związanych z gospodarką finansową Gminy Ujazd oraz realizacją budżetu 

należy do Skarbnika Gminy.  

Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Miejska, która rozpatruje i rozstrzyga  

w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach. Wykaz podjętych uchwał w roku 

2019 jest udostępniony do informacji publicznej na stronie internetowej bip.ujazd.pl w zakładce Akta 

prawne – Uchwały Rady Miejskiej. 
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BURMISTRZ UJAZDU  

 

 

 
Hubert Ibrom  
 

Pełni funkcję Burmistrza Ujazdu od listopada 2018 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej - kierunek: 

logistyka. 

Przed objęciem funkcji Burmistrza, pracował jako menager transportu międzynarodowego, gdzie 

odpowiadał za organizację pracy zespołu spedytorów, którzy obsługiwali kilkadziesiąt firm, wysyłając 

rok rocznie kilkuset tysięcy ton różnego typu towarów po całej Europie.  

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie działalności samorządowej. Był Radnym Rady Powiatu 

Strzeleckiego kadencji 2014 -2018 

Wcześniej aktywnie zaangażowany w działalność społeczną swojej rodzinnej miejscowości 

Nogowczyce, klubu piłkarskiego Błękitni Jaryszów oraz koła Mniejszości Niemieckiej DFK Jaryszów.  

Główną motywację do pracy stanowi chęć działania i wprowadzania zrównoważonych zmian w zakresie 

lokalnego otoczenia oraz możliwość niesienia pomocy i udzielania wsparcia, 

a także realny wpływ na rozwiązywanie problemów mieszkańców.  

Priorytety w zakresie zarządzania Gminą  Ujazd obejmują:  

1. wdrożenie elementów zarządzania strategicznego i bieżącą analizę realizacji gminnej 

strategii rozwoju;  

2. transparentność i konsultacyjny charakter podejmowanych decyzji włączający m.in. 

wykorzystanie funduszu sołeckiego oraz systemu komunikacji z mieszkańcami;  

3. opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uwzględniającego rozwój terenów inwestycyjnych 

i infrastruktury komunalnej, ochronę środowiska, inwestycje z zakresu kultury fizycznej, 

turystyki i edukacji;  

4. modernizację dróg dzięki wprowadzeniu harmonogramu inwestycji infrastrukturalnych;  

5. objęcie kluczowych dla rozwoju gminy terenów miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego z naciskiem na umożliwienie realizacji budowy obwodnicy i rozwoju przedsiębiorstw;  
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6. inwestycje i inicjatywy społeczne dostosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób starszych i wyzwań związanych z odpływem osób w wieku kreatywnym. 

 

ZADANIA I UPRAWNIENIA BURMISTRZA  

 

Kompetencje burmistrza dzielą się na dwa ważne obszary. Z jednej strony jest organem wykonawczym 

gminy, który zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym odpowiada za 

wykonywanie uchwał rady gminy. Ponadto liczne przepisy w ustawach i rozporządzeniach szczegółowo 

określają zakres zadań realizowanych przez burmistrza. Należą do nich w szczególności:  

1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;  

2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju;  

3. określanie sposobu wykonywania uchwał;  

4. gospodarowanie mieniem komunalnym;  

5. wykonywanie budżetu;  

6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. Burmistrz odpowiada 

również za gospodarkę finansową gminy.  

Wśród jego najważniejszych kompetencji w tym zakresie wskazuje się:  

1. przygotowanie projektu budżetu gminy;  

2. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;  

3. informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki 

społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych;  

4. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków, w zakresie, do którego posiada 

upoważnienie;  

5. dbałość o uzyskiwanie dochodów oraz podejmowanie decyzji o wydatkowaniu środków.  

 

Z drugiej strony burmistrz kieruje również bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Jest także zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych a w przypadkach niecierpiącym zwłoki może wydawać przepisy 

porządkowe w formie zarządzenia.  

Przedkładany raport o stanie gminy stanowi systematyczną informację dla Rady Miejskiej w Ujeździe 

oraz mieszkańców o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 2019 rok. 
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STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) licząca ok. 450 ha, którą rozwijamy w Ujeździe jest 

przykładem konsekwencji działania Gminy Ujazd oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(KSSE) w tworzeniu nowoczesnego, w pełni wyposażonego, parku 

przemysłowego na miarę XXI wieku w województwie opolskim. 

 

SAG w Ujeździe przyciąga inwestorów przede 

wszystkim ze względu na znakomite położenie, przy 

autostradzie A4 z dwoma węzłami drogowymi 

i rozwijającą się infrastrukturę techniczną.  Ten 

przemysłowy teren, coraz lepiej wyposażony, w pełni 

uzbrojony i zabezpieczony, zlokalizowany z dala od 

zabudowań mieszkalnych, jest na tyle atrakcyjny, że 

może tu działać, z poszanowaniem środowiska, każdy przemysł.   

W 2019 roku po długich negocjacjach Strefa Aktywności Gospodarczej w Ujeździe zyskała nowego inwestora, 

prosto zza oceanu. 

To amerykańska firma, która zainwestuje w to miejsce prawie pół miliarda złotych. 10,5 ha gruntu zakupiła firma 

Monsol, która chce wybudować największą na świecie fabrykę produkującą folię biodegradowalną w Ujeździe. To 

inwestor bardzo przyjaźnie nastawiony do środowiska, dlatego argumentem 'za' przy wyborze lokalizacji 

inwestycji, była także planowana budowa oczyszczalni ścieków na terenie strefy w Ujeździe. W nowej fabryce ma 

znaleźć pracę około 50 osób. Budowa ruszyła w pierwszym kwartale 2020 r. Szacunkowo prace potrwają około 

roku. Na oficjalnej stronie Monosolu czytamy, że folie wykonane w   tej technologii wykorzystywane są 

m.in. jako worki na pranie w szpitalach, do dozowania preparatów w rolnictwie, do pakowania żywności 

oraz leków, a nawet łatwiejszego nanoszenia haftów na ubrania. Jednym z priorytetów firmy jest ochrona 

środowiska, dlatego na potrzeby amerykańskiego inwestora w strefie gospodarczej powstanie wkrótce 

specjalistyczna oczyszczalnia ścieków z odzyskiem oczyszczonej wody, która będzie mogła być powtórnie 

wykorzystana w okolicznych zakładach. Oczyszczalnia ma być zasilana m.in. z paneli fotowoltaicznych. Za 

jej budowę odpowiada Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której prezes podkreśla, że 

zainteresowanych do inwestowania w Ujeździe jest znacznie więcej.  

Obecnie na terenie strefy w gminie Ujazd działa już dziesięć dużych fabryk z branż motoryzacyjnej, 

logistycznej, betonowej i  meblarskiej oraz od 2019 r. zlokalizowana  przy węźle  autostrady A4  

całodobowa stacja paliw BP z parkingami na  TIR-y i  samochody osobowe.   

Kolejne zakłady  rozpoczęły swoją działalność lub są w budowie. To firma Wolf - niemiecki producent 

stalowych lin i drutu, firma BITO - także niemiecki producent pojemników do składowania towarów oraz 

Sotrab - polski producent mebli na wymiar. Aktualnie w strefie gospodarczej w Ujeździe zatrudnionych jest 

ok. 1500 pracowników. 
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GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

 

Gmina Ujazd – jednostka samorządu terytorialnego, realizuje swoje zadania głównie przez Urząd 

Miejski  oraz poprzez utworzone jednostki organizacyjne. Są to: 

 

1. Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” 

– realizuje zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowych zasobów gminy, zarządza siecią 

wodociągową i kanalizacyjną, utrzymania porządku. W roku 2019  dysponował budżetem w wysokości 

2 968 766 zł. Rok 2019 zakończył się zyskiem w wysokości 97.408,70 zł. Zatrudnia 25 pracowników 

na 23,75 etatu.  

 

2. Samorządowa instytucja kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności 

Kulturalnej”- realizuje zadania w zakresie szeroko pojętej kultury, prowadzenia biblioteki publicznej, 

organizacji imprez kulturalnych i administrowania obiektami kultury, w tym świetlic w poszczególnych 

sołectwach.  W roku 2019 dysponował budżetem w wysokości 1 827 477 zł ( w tym 536 591 zł środki 

przeznaczone na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach wraz 

z zagospodarowaniem"),  zatrudnia 12 pracowników na 8  7/8 etatu.  

 

3. Jednostka budżetowa pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej” realizuje zadania z zakresu szeroko 

pojętego zabezpieczenia społecznego, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, przeciwdziałania 

przemocy. W ramach projektu prowadził Dom Dziennego Pobytu w Niezdrowicach. W roku 2019 

dysponował budżetem w wysokości 9 936 732,32 zł. Zatrudnia 19 pracowników na 17,75 etatach. 

 

4. Jednostka budżetowa pod nazwą „Gminny Zarząd Oświaty” realizuje zadania  w zakresie oświaty, 

będące w kompetencji organu prowadzącego, czyli Gminy, w tym głównie nadzór i koordynacja 

funkcjonowania szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie oraz obsługa finansowo-księgowa szkół, 

przedszkoli oraz żłobka. W roku 2019 dysponował budżetem w wysokości 944 413,26 zł. Zatrudnia 

7 pracowników na 6,88 etatach. Koszt funkcjonowanie całej oświaty w Gminie to kwota 10 768 520 zł.  

 

5. Jednostka organizacyjna pod nazwą "Żłobek Publiczny" prowadzi działalność opiekuńczą, 

wychowawczą oraz edukacyjną dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 oraz 

wspomaga rodziny w wychowaniu dziecka. W roku 2019 dysponował budżetem 356 760,27 zł. 

Zatrudnia 7 pracowników na 5,75 etatach. 
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2  DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA W 2019 ROKU 
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

 

Istotna część zadań Burmistrza w 2019 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań 

zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym. Spośród wielu 

uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, 

w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na strategię rozwoju lokalnego, która jest dokumentem 

określającym najważniejsze zamierzenia i cele gminy w długim okresie.  

Zgodnie z obecnie obowiązującą Strategią Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015- 2025, misją 

Gminy jest zapewnienie mieszkańcom dobrych warunków do zamieszkania, znajdowania źródeł 

utrzymania i spędzania wolnego czasu. Gmina czyni to poprzez pobudzanie aktywności 

gospodarczej, przyciąganie inwestorów oraz wielowymiarowe wspieranie rozwoju wypoczynku 

i rekreacji. 

Misja zewnętrzna jest skierowana do potencjalnych 

zewnętrznych interesariuszy, których obecność na terenie 

gminy może przyczynić się do poprawy rozwoju 

społecznego i gospodarczego. Należą do nich inwestorzy, 

turyści, inni partnerzy społeczni i gospodarczy samorządu 

lokalnego. Z tego względu misja zewnętrzna ma 

charakter promocyjny i budować zewnętrzny wizerunek 

gminy. W odniesieniu do gminy Ujazd misja zewnętrzna brzmi: 

 

Ujazd - to miejsce dobrej pracy, zamieszkania i atrakcyjnego wypoczynku. 

 

 

Odnosząc się do powyższej misji, celem nadrzędnym Gminy jest rozwój społeczno- gospodarczy 

zapewniający poprawę jakości życia jej mieszkańców przy założeniu poniższych celów strategicznych:  

 

PRIORYTET I: DOBRE WARUNKI ZAMIESZKANIA 

 

PRIORYTET II: SZEROKA OFERTA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU Z WYKORZYSTANIEM 

WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH 

 

PRIORYTET III: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

W związku z powyższymi priorytetami, polegającymi na wykonywaniu zadań własnych Gmina Ujazd 

w 2019 roku realizowała 18 dokumentów strategicznych i programów. Najwięcej z nich dotyczyło 

pomocy społecznej i ochrony środowiska, następnie rewitalizacji, planowania przestrzennego, 

gospodarki mieszkaniowej  i ochrony zdrowia. Szczegółowe informacje o politykach, programach 
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i strategiach realizowanych przez Gminę Ujazd w 2019 roku wymieniono w poniższej tabeli.  

 

 

Tabela 1. Polityki, programy, strategie realizowane przez Gminę Ujazd w 2019 roku  

lp. Nazwa dokumentu Obszar 

1 Strategia Rozwoju Gminy  Ujazd na lata 2015 -2025 ogólny 

2 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ujazd  
planowanie przestrzenne 

3 
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Ujazd na lata 2011-2020 
pomoc społeczna 

4 

Program Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 

2019 r. 

partycypacja społeczna 

5 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 
ochrona zdrowia 

6 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 pomoc społeczna 

7 
Program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w domu i w 

szkole" w Gminie Ujazd na lata 2019-2023 
pomoc społeczna 

8 

Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019-2022 

- niniejszy Program Opieki przedstawia obecny stan zachowania 

zabytków w Gminie, ich stan prawny oraz możliwości 

finansowania prac konserwatorskich i remontowych przy 

zabytkach 

rewitalizacja 

9 

 

Plan Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Ujazd na lata 

2019-2023 

  

transport i łączność 
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10 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2014-

2017  z perspektywą do 2021 r. wraz z prognozą oceny 

oddziaływania na środowisko   

ochrona środowiska 

11 
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Ujazd na lata 2011-2032 
ochrona środowiska 

12 Lokalny program Rewitalizacji Gminy Ujazd do roku 2025  rewitalizacja 

13 
Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030 
ochrona środowiska 

14 
Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym 

Gminy Ujazd na lata 2016-2021 
gospodarka mieszkaniowa 

15 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd 
ochrona zwierząt 

16 Plan aglomeracji Ujazd ochrona wód 

17 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd na lata 2011-2020 
pomoc społeczna 

18  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd 

 

 

ochrona powietrza 

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem 

określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie obowiązujące Studium zostało przyjęte uchwałą nr XL.226.2014  Rady Miejskiej  

w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 roku.  

Analiza aktualności Studium przeprowadzona w 2017 roku (zgodnie z ustawą należy ją przeprowadzić 

co najmniej raz w czasie kadencji rady) wykazała jego aktualność.   

Ustalenia Studium są również wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Gmina Ujazd posiada obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego dla każdej 

miejscowości. Jednakże wychodząc naprzeciw  zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom  plany te 

są sukcesywnie zmieniane. Spośród działań zasługujących na uwagę należy wskazać, że w 2019 roku 

Gmina Ujazd uchwaliła  miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego, który przyczyni się do 

poprawy stanu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ujazd oraz podjęła uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obrębu 

Nogowczyc, Balcarzowic oraz  części obszaru  SAG obejmującego część wsi Olszowa, Zimna Wódka 

i Sieroniowic. W trakcie realizacji jest zmiana miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego 
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dla części wsi Zimna Wódka i części wsi Sieroniowice. 

Zadania w obszarze ochrony środowiska realizowane były w oparciu o trzy programy. Nadrzędnym 

dokumentem strategicznym w zakresie ochrony środowiska w Gminie jest Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021. Do jego głównych celów 

zaliczono m.in. poprawę stanu powietrza, klimatu akustycznego, osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 

ekologicznego i chemicznego wód, ochronę i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów glebowych, 

minimalizację ilości wytwarzanych odpadów, czy też ochronę obiektów cennych przyrodniczo.                

W ramach poprawy stanu powietrza  po raz pierwszy wdrożono program dofinansowania dla 

mieszkańców gminy do  wymiany  źródeł ciepła na ekologiczne.  

 

Na podstawie sporządzonej w  2019 roku inwentaryzacji wyrobów azbestowych w Gminie zgodnie z 

Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032 

aplikowano o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na realizację zadania 

"Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd”.  Dodatkowo w celu 

ochrony środowiska realizowano zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.  

W 2019 roku Burmistrz Ujazdu  realizował również Lokalny  Program Rewitalizacji Gminy  Ujazd do 

roku 2023. Jego celem jest dążenie do poprawy degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, 

technicznej i środowiskowej na określonym terenie poprzez kompleksowe i interdyscyplinarne 

przemiany, ukierunkowane na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu. Podstawowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane w 2019 roku obejmowały:  

 

1. działania zmierzające do realizacji   projektu " Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” (złożenie 

wniosku na dofinansowanie ze środków  RPO WO 2014-2020, otrzymanie dofinansowania, 

zawarcie umowy.) 

 

2. przeprowadzenie „Zagospodarowanie terenu przy ruinach 

zamku w Ujeździe”  

 

 

Realizacja Programu Rewitalizacji związana była także z 

wykonywaniem zadań z zakresu pomocy społecznej  tj.  wspierania 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację 

projektu  „Ujazd – gmina przyjazna seniorom….”.  

 

 

 Zadanie to oparte jest  również w  podejmowanych działaniach określonych w pozostałych 

dokumentach o charakterze programowym z zakresu pomocy społecznej. Podstawową oznaką realizacji 
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zadań w tym obszarze było w szczególności zabezpieczenie w budżecie, a następnie wydatkowanie 

środków na:  

1. zasiłki i pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 57 499  zł;  

2. dodatki mieszkaniowe w kwocie 48 114 zł;  

3. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 24 600 zł  

4. pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 41 000 zł.  

Ważnym obszarem przekładającym się na sytuację mieszkańców Gminy są działania podejmowane w 

związku z realizacją programów z zakresu ochrony zdrowia. Wydatki poniesione na ten cel w 2019 roku 

dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.   

Odnosząc się natomiast do zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, Gmina realizowała działania 

wynikające przede wszystkim z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a także Wieloletnim Programem 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016-2021. W 2019 r. wykonywano 

drobne remonty i naprawy celem utrzymania zasobów  mieszkaniowych w stanie nie pogarszającym 

się.   

Gmina z sukcesem aplikowała o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji, 

programów i projektów w różnych obszarach. 

 

 

Wartość całkowita realizowanych projektów  

 

 

31 933 825,49 

 

Wkład własny  

 

 

8 214 869,65 

 

Pozyskanie dofinansowanie                                         

 

23 808 615,84 

 

 

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań realizowanych  w 2019 r. przez 

Gminę Ujazd w związku z realizacją polityk, programów i strategii ze środków zewnętrznych (dotacje 

ze środków administracji rządowej, Unii Europejskiej i innych). W dalszej części dokumentu 

przybliżone zostanie wykonywanie uchwał Rady Miejskiej, a także charakterystyka najważniejszych 

działań podjętych w 2019 roku związanych z realizacją przedstawionych powyżej dokumentów.  
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Tabela 2. Programy i projekty realizowane w 2019 roku ze środków zewnętrznych (dotacje ze środków administracji rządowej, Unii Europejskiej i innych). 

L.p. Jednostka realizująca Nazwa programu/projektu 

Całkowita 

wartość 

zadania w PLN 

Wartość  

dofinansowania 

zadania w PLN 

% udziału 

środków 

zewnętrznych 

Stan realizacji Uwagi 

Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej 

1 Ośrodek Pomocy Społecznej 

Projekt ,,Ujazd - gmina przyjazna 

seniorom" - rozwój usług, usług 

społecznych, opiekuńczych oraz 
wspierających osoby starsze, 

niesamodzielne 

1 860 870,00 1 757 591,71 94,45% w trakcie realizacji 
 Projekt wieloletni 2018-2020.  

Gmina wniosła wkład własny w wysokości 103 278.29 zł. 

2 Ośrodek Pomocy Społecznej 

Projekt ,,Bliżej Rodziny i Dziecka - 

wsparcie rodzin przezywających problemy 
opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie 

pieczy zastępczej - II edycja 

42 500,00 42 500,00 100,00% zrealizowany 

Projekt wieloletni 2018-2019   w ramach którego doposażono świetlice 

w sprzęty typu piłkarzyki, stoły do ping-ponga oraz stół bilardowy + 

warsztaty edukacyjno-integracyjne 

3 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Działalności Kulturalnej 

Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

761 314,34 443 843,00 58,30% w trakcie realizacji PROW 2014-2020 

4 

Referat Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Koordynacji 

Programów Unijnych 

Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów 

inwestycyjnych – przebudowa dróg w 
gminach Ujazd, Reńska Wieś i 

Skarbimierz   

13 552 171,14 

 UE : 10828182,73 
zł + dotacja od 

Inwestora 

PROLOGIS  
1.083 000,00 zł 

80,00% 
 w trakcie 
realizacji 

RPO WO 2014-2020 Projekt wieloletni. Planowane zakończenie 

zadania  - lipiec 2020 r. Zakres rzeczowy: budowa drogi gminnej  o dł. 

1843 m obejmuje    budowę ciągu pieszo  – rowerowego, budowę ścieku 

podchodnikowego, budowę rowu chłonnego, pobocza z kruszywa 
łamanego , oznakowanie drogi, ułożenie krawężników i obrzeży, roboty 

towarzyszące, zatokę autobusową, na skrzyżowaniu drogi gminnej z 

drogą krajową nr 88  budowa ronda typu średniego, oświetlenie 
skrzyżowania .  

5 

Referat Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Koordynacji 

Programów Unijnych 

Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe 4 496 978,40 3 104 613,23 69,95% 
W trakcie 

realizacji 

 Projekt wieloletni RPO WO 2014-2020  .  Z uwagi na pandemię 

koronawirusa rzeczowa przesunięta została do realizacji i jest 
planowana w latach 2021-2022.. W dniu 05.05 .2020 r, Zarząd 

Województwa Opolskiego podjął decyzję o zwiększeniu 

dofinansowania na 69,95 % tj. do kwoty 3 104 613, 23 zł. Planowane 
rozpoczęcie przetargu IV kw. 2020 r.  
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6 
Referat Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Koordynacji 

Programów Unijnych 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Ujeździe 
5 434 742,00 3 529 625,93 84,65% 

Zadanie 
zakończone w IV 

kw. 2019 r. 

 Zadanie wieloletnie 2014-2019 Zakres zadania : Rozbudowa 
oczyszczalni dla ilości ścieków: Qd/śr=650 m3/d, Qd/max = 975m3/d -

Qh/max = 75 m3/h  równoważna liczba mieszkańców RLM = 6 565 Mk 

Zakres prac modernizacyjnych :przebudowa budynku socjalno-
technicznego  z zainstalowanym sito piaskownikiem,  studni wlotowej, 

przepompowni ścieków surowych, budynku instalacji odwadniania 

osadu, zbiornika osadu nadmiernego, zbiornika ścieków dowożonych,  
reaktora biologicznego, osadników wtórnych, komory rozdziału 

ścieków, pompowni osadu recyrkulacyjnego i nadmiernego, pompowni 

kożucha, stacji dmuchaw i reagentów chemicznych, stacji ścieków 
dowożonych, solarnej suszarni osadu, komory pomiarowej ścieków 

oczyszczonych, wylotu do odbiornika, dróg i placów manewrowych  

7 

Referat Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Koordynacji 
Programów Unijnych 

Partnerstwo na rzecz rozwoju 
różnorodności biologicznej Gminy 

Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd i 

Nadleśnictwa Kędzierzyn 

1 319 405,95 963 034,41 72,99% 
W trakcie 

realizacji 

Projekt wieloletni. Projekt partnerski obejmuje realizację dwóch  zadań 
z gminy Ujazd tj. 

1.  Odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe; 

lokalizacja: miejscowość Stary Ujazd, 47-143 Ujazd- zadanie 
planowane do rzeczowej  realizacji w 2021 r. 

- Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe; lokalizacja: ul. 

Bolesława Chrobrego, 47-143 Ujazd -  rzeczowa  realizacja - 2020 r.. 

8 

Referat Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Koordynacji 
Programów Unijnych 

Partnerstwo na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej gminy 

Kędzierzyn –Koźle, Gminy Ujazd i 

Nadleśnictwa Kędzierzyn– etap II 

136 863,63 88 947,67 64,99% 
W trakcie 

realizacji 

RPO WO 2014-2020  Projekt wieloletni. Projekt partnerski. W zakresie 

Gminy Ujazd jest opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy 
Ujazd - pielęgnacja parku przy ruinach zamku w Ujeździe 

9 

Referat Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Koordynacji 

Programów Unijnych 

Zagospodarowanie terenu przy ruinach 
zamku w Ujeździe  

1 187 073,58 500 000,00 
63,63 % ( max 
500 000,00 zł ) 

Zadanie 

zakończone w III 

kw. 2019 r. 

PROW 2014-2020 Projekt jednoroczny. Celem operacji jest 

zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe poprzez 

makroniwelację  terenu, utworzenie ścieżek pieszych, ścieżki 
historycznej, stref relaksu, sceny z zadaszeniem, małej architektury, 

parkingu multufunkcjonalego, modernizacji oświetlenia, nasadzenia 

zieleni wysokiej i niskiej oraz remont istniejącego muru ceglanego.  

10 

Referat Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Koordynacji 
Programów Unijnych 

Przebudowa parteru budynku Urzędu 

Miejskiego w Ujeździe  i poddasza 

budynku Domu Kultury w Ujeździe celem 
adaptacji na działalność społeczno-

kulturalną  

3 429 514,06 1 064 452,94   
 Rezygnacja z 

realizacji projektu. 

RPO WO 2014-2020 Zadanie wieloletnie .Przebudowa parteru budynku 
Urzędu Miejskiego w Ujeździe , wymiana źródła ciepła na ekologiczne 

pompy ciepła, remont budynku gospodarczego Urzędu Miejskiego oraz 

przebudowa  poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem 
adaptacji na działalność społeczno-kulturalną.  Z uwagi na brak 

środków finansowych w budżecie Gminy Ujazd rezygnacja z realizacji 

projektu. 

11 

Referat Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Koordynacji 
Programów Unijnych 

Poprawa gospodarki wodnej w Gminie 
Ujazd oraz budowa wodociągu  i 

kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w 

Ujeździe - etap III 

3 750 963,41 1 940 437 63,63% 2019-2021 PROW 2014-2020  Wniosek rekomendowany do dofinansowania.  



Raport o stanie gminy Ujazd za 2019 rok 

20 

 

12 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Olszowej 
Projekt Erasmus+ Mobilność kadry 

edukacji szkolnej 

20 377,00 EUR 

=      89 660,00 

PLN 

20 377,00 EUR =      
89 660,00 PLN 

100% zrealizowano 

Celem projektu było podniesienie kompetencji językowych kadry 
edukacji szkolnej. W projekcie wzięło udział siedmioro nauczycieli, 

którzy podczas dwutygodniowych wyjazdów do krajów UE uczęszczali 

do szkół językowych poszerzając swoje umiejętności w zakresie języka 
angielskiego. 

Pozostałe projekty  z innych środków  zewnętrznych 

13 

Referat Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Koordynacji 
Programów Unijnych 

Program Dróg Samorządowych Budowa 
drogi ul. Zapłotnej w Olszowej oraz 

przebudowa  ul. Szkolnej  i ul. Wiejskiej w 

Olszowej 

556 452,00 278 226,00 50,00% 

Zadanie 

zakończone w IV 
kw.2019 r. 

Zadanie jednoroczne. W ramach inwestycji wybudowana została droga 

ul. Zapłotna w Olszowej o dł. 645 ,50 mb i szer. 4,5 mb o nawierzchni 

asfaltowej z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem  
kamiennym   oraz przebudowana została ul. Wiejska na odcinku o dł. 

165 mb. Wykonane zostało również oznakowanie dróg. 

14 

Referat Inwestycji, Spraw 

Komunalnych i Koordynacji 

Programów Unijnych 

Program przebudowy  lub budowy  dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych  Budowa 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

obrębie Zimna Wódka 

745 755,47   
55% kosztów 

kwalifikowanych  

2019. Rezygnacja 

z realizacji 

projektu  

Wniosek rekomendowany do dofinansowania. Z uwagi na brak środków 
finansowych w budżecie Gminy  rezygnacja z realizacji  projektu . 

15 

Referat Gospodarki 

Gruntami, Planowania 

Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Działalności 

Gospodarczej 

Umowa dotacji na zadanie pn. 
"Unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Ujazd 

- w roku 2019" 

14 976,89 9 707,24 70,00% zrealizowane 

Dofinansowania nie otrzymano z winy Wykonawcy. Koszt utraconego 

dofinasowania poniósł Wykonawca Dofinansowanie pomaga w 

sukcesywnym usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Ujazd. Eliminuje negatywne oddziaływania azbestu na zdrowie 

mieszkańców i środowisko naturalne.  

16 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Ujeździe 
Program #SuperKoderzy# 2 500,00 2 500,00 100,00% w trakcie realizacji 

Projekt trwa rok szkolny 2019/20. Ogólnopolski program edukacyjny 

Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka 

programowania w języku Scratch. Udział bierze klasa 4a. W czasie 
trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i 

poznają świat nowych technologii, ale również wykorzystują to na 

lekcjach przyrody. W ramach programu zakupiono sprzęt 
wykorzystywany na lekcjach przyrody: Przyrządy do mierzenia siły 

wiatru, termometry, przyrządy do eksperymentów i mierzenia natężenia 
promieni słonecznych 

17 Ośrodek Pomocy Społecznej 
Program Asystent rodziny    i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej  
43 346,21 17 442,00 40,24% zrealizowany 

W ramach programu dofinansowaniu podlegają koszty wynagrodzenia 

asystenta rodziny. Wkład własny wyniósł  25 904,21 zł. 

18 Ośrodek Pomocy Społecznej Program ,,Posiłek w szkole i w domu" 55 815,02 31 000,00 55,54% zrealizowany Wieloletni na lata 2019-2023, Wkład własny wyniósł 24 815,02 zł. 

19 
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Działalności Kulturalnej 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 20 220,00 3 938,00 19,48% zrealizowany Program Wieloletni Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

20 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Działalności Kulturalnej 

Raz, dwa, trzy - Kultura i My 12 959,00 9 703,00 74,87% zrealizowany 
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
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21 
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Działalności Kulturalnej 
Czas na Seniora 13 435,50 12 638,00 94,06% zrealizowany dofinansowanie Fundacja BGK 

22 Żłobek Publiczny 

Resortowy program rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
"MALUCH +" 2019. 

36 000,00 36 000,00 100,00% zrealizowany 

Projekt jednoroczny, którego celem jest zwiększenie stopy zatrudnienia. 
Program ten sprzyja zatrudnieniu kobiet, co za tym idzie zapewnienie 

dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka i jego rodziny. 

23 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Olszowej 
Program "Aktywna tablica" 17 500,00 14 000,00 80% zrealizowano 

Celem projektu było wzbogacenie szkoły w monitory interaktywne 
służące do uatrakcyjnienia i podniesienia jakości zajęć edukacyjnych. 

24 
Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Olszowej 

 
Zwiększenie części oświatowej subwencji 

z 0,4% rezerwy z tytułu wzrostu zadań 

szkolnych i pozaszkolnych - sfinansowanie 
zakupu materiałów dydaktycznych z 

przedmiotów przyrodniczych. 

 

74 008,00 74 008,00 100% zrealizowano 
Celem projektu było wzbogacenie szkoły w pomoce dydaktyczne, które 

będą wykorzystywane na lekcjach fizyki i chemii. 
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WYKONYWANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ  

 

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 1 nakłada na Burmistrza obowiązek wykonywania 

uchwał Rady Miejskiej. Zadanie to sprowadza się nie tylko do kwestii formalnych, ale obejmuje również 

szereg innych czynności takich jak przygotowanie projektu uchwały, publikacja na stronie biuletynu 

informacji publicznej lub w dzienniku urzędowym wojewody, określenie sposobu wykonywania 

uchwały a także zadbanie o zapewnienie zgodnego z prawem przebiegu wykonywania uchwał.  

W ciągu 2019 roku Rada Miejska w Ujeździe podjęła 98 uchwał. Poniższa tabela przedstawia uchwały 

w podziale na obszary, których dotyczyły.  

 

Tabela 3. Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe podjęte w 2019 roku 

Obszar  Liczba uchwał  

Organizacja Gminy i Urzędu Miejskiego  29 

Finanse  36 

Ochrona środowiska  2 

Zagospodarowanie przestrzenne  4 

Ochrona zdrowia  1 

Zarządzanie majątkiem  1 

Oświata  10 

Infrastruktura drogowa  4 

Pomoc społeczna  9 

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna  1 

Kultura i dziedzictwo narodowe 1 

Suma  98 

Źródło: opracowanie własne.  

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na aspekty związane z realizacją zapisów poszczególnych  

uchwał. Najwięcej uchwał zostało podjętych związanych z finansami. Sprawy finansowe obejmują 

wykonywanie budżetu, który został przyjęty na podstawie Uchwały Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 20 grudnia 2018 r. W trakcie roku 2019 budżet był sukcesywnie realizowany, co przejawia się m.in. 

w opracowaniu i publikacji kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu (Rb-27s, Rb28s, Rb-NDS, Rb-N 

i Rb-Z). Podsumowanie realizacji całego budżetu stanowi Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy 

Ujazd za 2019 r., które stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.135.2020 Burmistrza Ujazd z dnia 

23 marca 2020 r. Poza sprawami finansowymi, wykonywanie uchwał dotyczyło także innych obszarów, które 

zostały określone przez Radę Miejską.  Na szczególne uwzględnienie zasługują uchwały które wprowadziły 

nowe zadania czy regulacje. Np. w ramach organizacji gminy przyjęto uchwałę w sprawie powołania 
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Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu oraz uchwałę w sprawie szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny 

odpowiadać składane projekty. W ramach ochrony środowiska  przyjęto uchwałę w sprawie udzielania 

i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, 

polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd  

Istotna część działalności Burmistrza w obszarze realizacji zadań własnych Gminy odbywa się poprzez 

wydawanie zarządzeń. W ciągu 2019 roku Burmistrz wydał 135 zarządzeń. Poniższa tabela prezentuje 

zarządzenia w podziale na konkretne obszary.  

Tabela 4. Zarządzenia wydane przez Burmistrza Ujazdu w 2019 roku  

Obszar Liczba 

zarządzeń 

uwagi 

 

Organizacja 

Gminy i Urzędu  

 

36 

m.in.: powoływanie komisji przetargowych, ustalenie Regulaminu Pracy 

Urzędu Miejskiego w Ujeździe, wprowadzenie regulaminu udzielania 

zamówień publicznych do których nie stosuje się ustawy PZP, przyjęcie planu 

Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Ujazd na lata 2019-2023, 

powołania dyrektora MGODK w Ujeździe 

 

Finanse  

 

50 

m.in..: zmiany planów finansowych na rok 2019, zmiany budżetu gminy na 

2019, sprawozdania roczne z wykonania budżetu w roku 2018, ustalenia 

wysokości stawek czynszu za wydzierżawienie lub najem mienia 

stanowiącego własność Gminy Ujazd 

 

Zarządzanie 

majątkiem gminy 

 

19 

m.in.:  nabycia i sprzedaży działek , powołania Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej,  ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenu 

gminy, wyznaczenie miejsc na wywieszanie plakatów wyborczych, ustalenia 

wysokości stawek czynszu za wydzierżawienie lub najem mienia 

stanowiącego własność gminy Ujazd 

 

Oświata  

 

13 

 m.in..:  konkursu na stanowisko dyrektora placówki,  przyznawania 

stypendium  Burmistrza Ujazdu, terminów naboru do szkół i przedszkoli,  

zapewnienie transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie 

przewozu do i ze szkoły 

 

Pomoc społeczna  

 

3 

powołanie członków zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie,  upoważnienie kierownika OPS do prowadzenia 

postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków 

mieszkaniowych oraz projektu „Bliżej rodziny i dziecka” 

 

Sprawy 

Obywatelskie 

 

12 

m.in: wywozu nieczystości płynnych, ogłoszenia naboru kandydatów do 

pierwszej kadencji Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe, przeprowadzenia 

konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne 

uprawnione podmioty zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, przeprowadzenie konkursu ofert na realizację pozarządowe i inne 

uprawnione podmioty zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 

Razem 135   
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Najwięcej zarządzeń odnosiło się do finansów. Burmistrz poprzez zarządzenia dokonywał zmian 

w uchwale budżetowej oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami do realizacji Gminie Ujazd na 2019 rok. W związku z zarządzeniem 

majątkiem Burmistrz decydował o zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości. Działalność Burmistrza 

w 2019 roku nie ograniczała się tylko do wykonywania uchwał Rady Miejskiej i wydawania zarządzeń. 

Burmistrz reprezentował Gminę Ujazd podczas licznych uroczystości gminnych, powiatowych oraz 

państwowych. Wręczał wyróżnienia dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum. 

Brał udział w uroczystych  obchodach Święta Strażaka,  

Święta Policji w Strzelcach Op., oraz w powitaniu ich nowego 

Komendanta.  Jednym z ważniejszych było spotkanie 

mniejszości narodowych i  religijnych z Parą Prezydencką w 

Warszawie  czy z  Księciem Hohenlohe w Urzędzie Miejskim 

w Kędzierzynie-Koźlu. Obecny był również na  uroczystym 

otwarciu linii produkcyjnej Firmy Gustaw Wolf w Zimnej 

Wódce. Jak co roku  uczestniczył w szeregu spotkań opłatkowych  organizowanych przez Sołectwa, 

palcówki oświatowe i inne organizacje  gminne i spoza Gminy. 

 

ANALIZA DZIAŁALANOŚCI  BURMISTRZA W  WYBRANYCH OBSZARACH 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

  

Największe zanieczyszczenie powietrza w gminie pochodzi przede wszystkim z niskiej emisji czyli 

z indywidualnych systemów grzewczych opalanych głównie paliwami stałymi lub ciężkim olejem 

opałowym, transportu drogowego a także procesów produkcyjnych w przemyśle. 

Najczęściej emitowanymi do powietrza zanieczyszczeniami są: tlenek węgla, tlenek siarki, 

benzo(a)piren, sadza, kadm, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne(WWA) oraz drobne pyły 

PM10 i PM 2,5powstające w wyniku spalania węgla lub oleju opałowego. 

Ze względu na brak na terenie gminy Ujazd zlokalizowanej stacji pomiarowej lub stanowiska 

pomiarowego stan zanieczyszczenia powietrza dla Gminy Ujazd określony jest szacunkowo i nie jest 

miarodajny w stosunku do faktycznej jakości powietrza na terenie gminy Ujazd. 

Aby poprawić stan jakości powietrza którym oddychamy, 

nasza gmina  od 2019 roku udziela dotacji celowych z 

własnego budżetu na dofinansowanie zadań mających na 

celu wymianę przez mieszkańców gminy Ujazd urządzeń 

grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej 

emisji zanieczyszczeń do powietrza (Uchwała Nr 

VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 
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2019r.). Wysokość dotacji to 4000 zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.  W 2019 r. z 

dofinasowania skorzystało 33 wnioskodawców. Koszt 132.000 zł.  

Kolejnym działaniem podjętym przez gminę Ujazd w celu polepszenia warunków środowiskowych jest 

wykonanie nasadzeń zastępczych  w miejsce wyciętych drzew i krzewów z terenów gminnych. 

Celem eliminacji negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne, 

po raz kolejny podpisano  umowę  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu, na dofinansowanie zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Ujazd w 2019 r.” Celem tego zadania jest sukcesywne usunięcie wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Ujazd oraz ich skuteczne i prawidłowe unieszkodliwianie. 

 

Nasza gmina w 2010 r.  jako jedna z pierwszych w województwie opolskim i nieliczna w kraju została 

skanalizowana prawie w stu procentach . W sumie powstało ponad 100 km kolektorów sanitarnych. 

Prawie wszyscy mieszkańcy gminy Ujazd  zostali podłączeni do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Sama 

oczyszczalnia ścieków w Ujeździe istnieje od 2002 roku. Wtedy dopływały do niej ścieki z  Ujazdu, 

Starego Ujazdu i części Jaryszowa - tylko te miejscowości były skanalizowane. W ciągu kolejnych lat 

powstawały nowe nitki sieci kanalizacyjnej - na wsiach oraz w strefie gospodarczej.  

Z uwagi nie tylko na rozwijające się tereny inwestycyjne okazało się, że oczyszczalnia wymaga kolejnej 

rozbudowy.  Gmina bardzo sprawnie skorzystała z dotacji na ten cel. Obok wymiany źródeł ciepła na te 

bardziej ekologiczne, jest to część większego 

programu zmierzającego do większej ochrony 

środowiska. Po remoncie i rozbudowie 

oczyszczalnia w Ujeździe może przyjmować 

znacznie więcej ścieków niż dotychczas. Dzięki 

modernizacji możliwe stało się zastosowanie 

nowoczesnej techniki oczyszczania ścieków. To 

duży ukłon w kierunku środowiska i uplasowanie 

gminy wysoko w rankingu dbających o środowisko.   

 

 

Teraz Gmina Ujazd ma nowoczesną, 

zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. 

Dodatkowo wybudowano pomieszczenia, które 

wpływają na poprawę warunków pracy, ale co 

najważniejsze, na ochronę  środowiska. 

 

 

 

https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2020/01/IMG_7279.jpg
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Prace budowane prowadziła firma P.P.H.EKO-SYSTEM-POLSKA, a ich koszt ogólny wyniósł ponad 

4 miliony 800 tysięcy złotych.  Dla Gminy Ujazd to sztandarowa inwestycja, która 

zapewnia  bezpieczeństwo sanitarne mieszkańcom i  będzie  służyła przez kolejne lata. Gmina jest 

przygotowana  na przyjęcie większej ilości ścieków między innymi z rozrastającej się strefy 

gospodarczej. Dzięki przebudowie  średnia dobowa przepustowość wzrosła do 650 m3, a maksymalna 

– do 975 m3.  Jakość oczyszczonych ścieków powinna być znacząco lepsza, ponieważ obejmuje również 

usuwanie azotu i fosforu. Rozbudowana oczyszczalnia ścieków to jeden z wielu zrealizowanych 

w gminie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe w 85 %  RPO WO 2013-2020 . 

Chroniąc środowisko naturalne i wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów, Gmina Ujazd we 

współpracy z KSSE planuje budowę ekologicznej, nowoczesnej i dedykowanej dla strefy przemysłowej 

oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia będzie służyła jedynie przedsiębiorstwom przemysłowym 

działającym na terenie SAG. Przy jej budowie zostaną wykorzystane nowoczesne technologie 

i rozwiązania. Będzie ona częściowo zasilana w OZE, przyjazna dla otoczenia, ekologiczna i oszczędna, 

która będzie mogła być powtórnie wykorzysta w działających w SAG zakładach przemysłowych. Takie 

działania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju, będąc przykładem racjonalnego 

wykorzystania malejących zasobów wody. Są też dowodem, że odpowiedzialność za środowisko 

naturalne, można, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, połączyć z bezpośrednim wpływem 

na rozwój gospodarczy całego regionu. 

W 2019 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy na kwotę 48 585 zł, który  jest niezbędny 

do planowanej inwestycji związanej z poprawą  gospodarki wodno-ściekowej w gminie Ujazd, którą 

planuje się przeprowadzić w latach 2020-2022.  

 

DEMOGRAFIA 

  

Według stanu na 31 grudnia 2019, liczba ludności gminy Ujazd wyniosła 6298 osób, z czego 51,48 % 

stanowiły kobiety, a 49,41 % mężczyźni. Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby 

w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 21,67%, osoby w wieku produkcyjnym 63,16%, a w wieku 

poprodukcyjnym 17,04%. W stosunku do roku 2018   liczba ludności wzrosła o 0,08%”. Według stanu 

na 31 grudnia 2019 r. stopa bezrobocia dla powiatu  wynosi 4,7% dla województwa wynosi 5,8%. 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Ujazd wynosiła 103 osoby w tym 59,22% 

stanowiły kobiety, 40,78% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby 

ludności wyniósł 0,78%. 

W roku 2019 na terenie gminy urodziło się  69 dzieci,  zmarło 56 naszych mieszkańców. 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA PRORODZINNE  

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi młodszymi 

oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, 

rodzicom, którzy chcą połączyć wykonywanie obowiązków zawodowych z 

opieką nad dziećmi - 14 stycznia 2019 r. został otwarty żłobek w Ujeździe.  

Placówka zapewnia całodzienną opiekę 20 maluchom w wieku od 20 tygodni 

do 3 lat. Znajduje się w wydzielonej części budynku miejscowej podstawówki. 

Inwestycja została przeprowadzona dzięki dofinansowaniu jakie samorząd 

otrzymał z programu rządowego MALUCH +. 

Dzieci mają do dyspozycji dwie sale, a także 

ogród sensoryczny i plac zabaw. Korzystają 

z 3 posiłki dziennie przygotowywanych w pobliskim przedszkolu. 

Żłobek jest czynny od 06:00 do 16:00. 

 

 Uroczyste otwarcie żłobka uświetniła 

obecność dwóch burmistrzów Ujazdu - 

poprzedniego, będącego inicjatorem utworzenia żłobka - Pana Tadeusza Kaucha 

i obecnego włodarza - Pana Huberta Ibroma. Dyrektorem żłobka została Pani 

Justyna Kozera.  

 

 

 

W ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Bliżej rodziny i dziecka…”  

wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 

- w okresie od 2 października do 4 grudnia 2019 w 10 miejscowościach 

przeprowadzone zostały spotkanie edukacyjno- integracyjne dla rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze. Były to 

czterogodzinne spotkania ze specjalistami. Podczas spotkań poruszane 

były między innymi takie tematy jak: role w rodzinie, dbałość o zdrowie, 

uzależnienia, niepełnosprawność w rodzinie, świadoma kobieta, 

świadomy mężczyzną, rozwijanie pasji i talentów, skutki migracji 

zarobkowych, kompetencje rodzicielskie. Spotkania przeznaczone były 

dla wszystkich mieszkańców gminy niezależnie od wieku dzieci, 

młodzieży, dorosłych i seniorów. Dodatkowo można było nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. 

Także policjanci mówili na temat bezpieczeństwa, oraz rzecznik praw konsumenta udzielał odpowiedzi 

i pomógł rozwiązywać problemy.  



Raport o stanie gminy Ujazd za 2019 rok 

28 

 

 

Rok 2019 to też szczególny czas na działania ukierunkowane na  seniorów. W gminie Ujazd oficjalnie 

rozpoczęła działalność Gminna Rada Seniorów. Pierwsze posiedzenie odbyło się 16 grudnia.  

Przewodniczącym rady seniorów został Andrzej 

Hoły, jego zastępcą - Teresa Nowak.  

W skład rady wchodzą także: Barbara Kłoda, 

Magdalena Ogaza, Joachim Zlotos, Krystyna 

Wodniok, Bronisław Tymrakiewicz, Wiesław Trusz, 

Małgorzata Gąsior, Krystyna Wywias, Eugenia 

Pawletko. 

 

Rada seniorów ma doradzać burmistrzowi w sprawach ważnych dla osób starszych i wyrażać opinie na 

temat różnych inicjatyw w gminie. 

 

Od 1 października 2019 r. w gminie Ujazd funkcjonuje również 

jeden z 20 klubów seniora, które powstały w ramach projektu 

„Opolski senior”. Projekt realizowany jest przez TSKN – 

Lidera projektu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej w Opolu (ROPS) oraz Towarzystwem 

Dobroczynnym Niemców na Śląsku (TDN) ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina udostępniła 

miejsce na siedzibę klubu w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Działalności Kulturalnej w Ujeździe.  

 

 

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby zorganizowania działań aktywizujących dla osób w wieku 50+ 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe realizował projekt „Czas na Seniora”, dofinansowany 

przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”. W programie przewidziany był cykl spotkań 

oraz warsztatów.  

Oferta dla seniorów obejmowała prowadzenie zajęć 

związanych  z poprawą kondycji fizycznej oraz 

psychicznej, pracy nad sferą duchową i intelektualną.  

 W ramach projektu  odbyły się zajęcia jogi, gimnastyki 

dla seniorów, wyjazd do teatru, warsztaty 

z psychodietetykiem, kreatywne spotkania przy kawie i 

ciastku z wnukami,  dzień porad, itp.  Zajęcia odbywały się regularnie od lutego do połowy czerwca.  
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Ujazd była organem prowadzącym dla trzech  szkół 

podstawowych z 2 oddziałami zamiejscowymi i  6 oddziałami przedszkolnymi oraz jednego przedszkola 

z jednym oddziałem zamiejscowym. Gmina Ujazd prowadzi szkołę podstawową w mieście Ujazd, do 

której uczęszczali również uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych. W mieście funkcjonuje także 

przedszkole. Pozostałe jednostki szkolne i przedszkolne rozmieszczone są w 6 wioskach należących do 

gminy. Młodzież i dzieci mają zapewniony bezpłatny transport i opiekę do szkół  

i przedszkoli. We wszystkich placówkach prowadzone jest dożywianie/wyżywienie. 

Poniższa tabela prezentuje wykaz liczby uczniów i oddziałów, a także etatów nauczycieli 

w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz koszt utrzymania. 

 

 

Tabela 5. Jednostki oświatowe wraz z liczbą uczniów i oddziałów oraz etatami nauczycieli  

 
 

 

Gmina Ujazd utworzyła w placówkach przedszkolnych 275 miejsc. Wykorzystała 91% z ogółu, tym 

samym zapewniła  miejsce w przedszkolach wszystkim dzieciom ze swojego terenu. 

 

Jednostka oświatowa
liczba uczniów/   

przedszkolaków
Liczba oddziałów

liczba 

zatrudnionych 

nauczycieli

liczba 

zatrudnionych 

nauczycieli w 

przeliczeniu na 

etaty

liczba 

uczniów 

przypadająca 

na 1 etat 

nauczyciela

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama 

Mickiewicza w Ujeździe
272 15 31 27,61 9,9

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Jaryszowie  z filią w Sieroniowicach
113 10 16,86 6,7

PSP Jaryszów odddział przedszkolny w 

Jaryszowie
25 1 1 25,0

PSP Jaryszów oddział przedszkolny w 

Sieroniowicach
24 1 1 24,0

PSP Jaryszów oddział przedszkolny w 

Balcarzowicach
24 1 1 24,0

Publiczna Szkołą Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki w Olszowej z filią w 

Zimnej Wódce

79 5 11,02 7,2

PSP Olszowa oddział przedszkolny w 

Olszowej
22 1 1 22,0

PSP Olszowa oddział przedszkolny w 

Zimnej Wódce
37 2 2 18,5

Publiczne Przedszkole im. Jana Brzechwy 

w Ujeździe z oddziałem zamiejscowym w 

Starym Ujeździe

119 5 9 6,4 18,6

Razem 715 41 67,89 10,5

dane wg stanu na 30 września 2019 r. (SIO)

26

17
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Tabela 6. Dzieci w przedszkolu/oddziale przedszkolnym - liczebność 

Liczba  przedszkolaków  2,5 latki  3 latki 4 latki 5 latki 6 latki razem 

 Ujazd 0 22 26 26 26 100 

Oddz. zam. Stary Ujazd 0 7 6 2 4 19 

 r-m 0 29 32 29 30 119 

 OP Olszowa 2 3 4 7 6 22 

 OP Zimna Wódka 0 8 7 7 15 37 

 r-m 2 11 11 14 21 59 

 OP Jaryszów 0 1 5 6 13 25 

 OP Sieroniowice 0 5 9 3 7 24 

 OP Balcarzowice 1 5 8 4 6 24 

 Razem: 1 11 22 13 26 73 

 RAZEM 3 51 65 56 77 251 

Dane z 30.09.2019 r. (SIO) 

 

W dniach 10 - 12 kwietnia 2019 r. odbył się ostatni egzamin gimnazjalny. Poniższa tabela  

przedstawia wyniki osiągnięte przez uczniów z Gminy Ujazd na tle rówieśników  

z powiatu oraz województwa.  

 

Tabela 6. Średnie procentowe wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku  

  Rok  2019 
Szkoła w 

Ujeździe 

powiat 

strzelecki 
Województwo 

1. Część humanistyczna z zakresu języka polskiego 67,8 62,2 60,4 

2. 
Część humanistyczna z zakresu historii  

56,2 58,1 56,6 
i wiedzy o społeczeństwie 

3. 
Część matematyczno-przyrodnicza 

34,4 42,6 40,3 
z zakresu matematyki 

4. 
Część matematyczno-przyrodnicza 

49,6 49,8 48,2 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych 

5. 
Część z języka angielskiego na poziomie 

podstawowym  
77,6 72,2 68,9 

6. 
Część z języka angielskiego na poziomie 

rozszerzonym 
60,8 55,5 52,4 

7. 
Część z języka niemieckiego na poziomie 

podstawowym 
65,8 69,1 62,9 

8. 
Część z języka niemieckiego na poziomie 

rozszerzonym 
65,6 80,1 62,5 

**kolorem zielonym oznaczono wyniki powyżej, a czerwonym poniżej średniej dla  powiatu i województwa, 

kolorem żółtym wyniki poniżej średniej dla powiatu 

Źródło: opracowanie własne.  
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W 2019 roku w Gminie Ujazd dokonywano  niewielkich inwestycji w obszarze oświaty. Kwota  

wydatków majątkowych wg wykonania planu na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 200 227,09 zł. Działania 

podjęte w tym zakresie przestawia poniższa tabela.  

 

Tabela 7. Ważniejsze wydatki inwestycyjne /remontowe w obszarze oświaty  

 

Działanie Kwota 

Wymiana instalacji elektrycznej w PSP Olszowa - filia Zimna 

Wódka  
107 127,16 

Utwardzenie terenu wokół szkoły podstawowej w Olszowej 93 099,93 

Wymiana wykładzin PSP Olszowa 10 000,00 

Remont ogrodzenia PSP Jaryszów 14 940,28 

Remont pokrycia dachowego PSP Jaryszów 48 500,00 

Remont kanalizacji  PSP Ujazd 12 364,00 

Remont budynku PSP Ujazd 9 800,00 

Łączne wydatki inwestycyjne/remontowe  295 831,37 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Subwencja otrzymana z budżetu państwa na zadania oświatowe (szkoły) w 2019 roku wyniosła 

6 522 023 zł. W przeliczeniu na jednego ucznia szkolnego, subwencja wyniosła 14 056,08 zł.  Natomiast 

ogólny koszt utrzymania placówek oświatowych wyniósł 8 673 016 zł.  Różnica - kwota jaką Gmina 

Ujazd dopłaciła do utrzymania szkół i przedszkoli w 2019 r., to 2 150 993  zł.   

 

 Tabela 8. Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych jednostkach oświatowych. 

koszt 
koszt utrzymania 

jednego ucznia 

subwencja/dotacja 

w przeliczeniu  na 

jednego ucznia 

(średnia) 

koszt poniesiony 

przez gminę na 

utrzymanie jednego 

ucznia 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w Ujeździe 
15 200,86 11 622,52 3 578,34 

Publiczna Szkoła Podstawowa w 

Jaryszowie  z filią w Sieroniowicach 
14 324,38 14 567,07 -242,69 

PSP Jaryszów oddział przedszkolny 

w Jaryszowie 
7 182,83 1 010,16 7.182,83 
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PSP Jaryszów oddział przedszkolny 

w Sieroniowicach 
7 957,69 876,87 7.957,69 

PSP Jaryszów oddział przedszkolny 

w Balcarzowicach 
7 638,23 1 110,70 7.638,23 

Publiczna Szkołą Podstawowa im. 

Tadeusza Kościuszki w Olszowej z 

filią w Zimnej Wódce 

19 290,21 17 274,15 2.016,06 

PSP Olszowa oddział przedszkolny 

w Olszowej 
8 297,21 1 084,13 8.297,21 

PSP Olszowa oddział przedszkolny 

w Zimnej Wódce 
6 562,92 1 175,48 6.562,92 

Publiczne Przedszkole im. Jana 

Brzechwy w Ujeździe z oddziałem 

zamiejscowym w Starym Ujeździe 

10 230,71 1 014,04 10.230,71 

 

 

 

KULTURA, SPORT I REKREACJA 

  

 

Za działalność  społeczno-kulturalną Burmistrza Ujazdu odpowiada  Miejsko-Gminny Ośrodek 

Działalności Kulturalnej w Ujeździe.  Stanowi centrum kulturalno-oświatowe naszego miasta. Za cel 

priorytetowy stawia sobie upowszechnianie kultury  i czynienie jej dostępnej mieszkańcom  miasta 

i gminy. 

Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej obejmują organizację imprez, działania  

na rzecz wychowania, rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży oraz działania zmierzające do  

zachowania  tradycji śląskiej,  szczególnie wśród  młodego pokolenia jako naturalnego kontynuatora 

ciągłości kulturowej Regionu.  

 Propozycję działań kulturalnych kierują do mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy 

wiekowe i charakteryzującymi się różnymi rodzajami wrażliwości artystycznej. Dodać należy, iż 

Ośrodek jest jedyną instytucją kultury w Ujeździe posiadającą jednocześnie salę widowiskową 

mieszczącą do 150 widzów. Budynek mieści się przy ulicy 3 Maja 5.   
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Odbywają się tutaj koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne, wystawy. Dla zainteresowanych 

osób również spotkania z pisarzami, nieodpłatne zajęcia edukacyjne: zajęcia zespołów tanecznych, 

muzycznych, zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży. Ośrodek Kultury jest  organizatorem wielu 

konkursów gminnych m.in. Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte 

vor”, Konkursu Kroszonkarskiego, „Śpiewomy i beromy po śląsku”. Prowadzą szeroką współpracę 

m.in. ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami działającymi w gminie Ujazd. Współpraca ta 

w szczególności dotyczy projektów, w ramach których organizowane są wyjazdy, warsztaty, spotkania, 

zajęcia gimnastyczne, itp. W 2019 roku realizowane były projekty: „ Czas na seniora”, „ Raz dwa trzy 

kultura i my”. 

W czasie trwania roku szkolnego w Ośrodku Kultury prowadzone są różnego rodzaju zajęcia 

edukacyjne, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Natomiast poza rokiem szkolnym, 

w okresie wakacji letnich i zimowych, Ośrodek Kultury staje się centrum rozrywki i atrakcji dla dzieci 

i młodzieży.  W tym okresie M-G Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe wraz ze swoimi filiami, 

zorganizował wypoczynek dla dzieci, które wakacje letnie oraz ferie spędziły w miejscu zamieszkania. 

Zajęcia były nieodpłatne.  Wyjazdy dofinansowane były z budżetu gminy.  

 

Sieć placówek MGODK przedstawia się następująco: 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe; 

2. Biblioteka Publiczna w Ujeździe; 

3. Hala Sportowa w Jaryszowie, gdzie mieści się  świetlica wiejska i filia biblioteki publicznej 

4. Wiejski Dom Kultury w Niezdrowicach, gdzie mieści się Dom Dziennego Pobytu dla 

Seniorów i  świetlica wiejska  

5. Filia Biblioteki Publicznej  w Zimnej Wódce 

6. Świetlica Wiejska w Zimnej Wódce   - bez etatu, prowadzona społecznie 

7. Świetlica Wiejska w Kluczu  - bez etatu, prowadzona społecznie 

8. Świetlica Wiejska w Sieroniowicach - bez etatu, prowadzona społecznie 

9. Świetlica Wiejska w Balcarzowicach - bez etatu, prowadzona społecznie 

10. Świetlica Wiejska w Starym Ujeździe ( budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) -bez etatu, 

prowadzona społecznie 

11. Świetlica Wiejska w Olszowej ( budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) - 

     bez etatu, prowadzona społecznie 

 W świetlicach wiejskich odbywają się zabawy wiejskie, imprezy okolicznościowe, spotkania 

mieszkańców wszystkich grup wiekowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, członków DFK  i zebrania 

wiejskie. Sale wynajmowane są odpłatnie mieszkańcom na imprezy rodzinne. W Hali Sportowej 

w Jaryszowie w godzinach dopołudniowych, prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego 

z młodzieżą szkolną, natomiast w godzinach popołudniowych z hali korzysta młodzież szkół 

ponadpodstawowych, LZS-y i dorośli nie zrzeszeni – kobiety i mężczyźni. 
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Sieć biblioteczna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ujazd obejmuje bibliotekę główną z oddziałem 

dla dzieci oraz 2 filie biblioteczne na wsiach. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia czytelnikom 

zbiory książkowe, zbiory specjalne (płyty CD- romy, audiobooki) oraz prenumeruje gazety i 

czasopisma: społeczno-polityczne, kobiece, młodzieżowe i dziecięce, które czytelnicy mogą 

wypożyczyć do domu jak i również skorzystać z nich na miejscu 

Ważniejsze przedsięwzięcia organizowane przez instytucję: 

TARGI PANIEŃSKIE –  impreza plenerowa organizowana w miesiącu maju na Rynku Miasta 

w Ujeździe.  

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA - w miesiącu czerwcu nad zalewem w Ujeździe świętujemy Noc 

Świętojańską połączoną z rozpoczęciem wakacji w gminie Ujazd.  

 

DOŻYNKI – Święto Plonów – 

połączone z obrzędami 

dziękczynnymi za ukończenie żniw 

i prac polowych.  Biorą w nim udział 

wszystkie sołectwa i całe rodziny, 

które przystrajają przyczepy, 

przebierają się i przedstawiają 

humorystyczne scenki nawiązujące 

do życia rolników i aktualnej 

sytuacji rolnictwa.  

TALENTY MUZYCZNE GMINY UJAZD   - KONCERT pt. „W krainie muzyki” połączony 

z występami dzieci uzdolnionych muzycznie z naszej gminy. W gminie Ujazd jest wielu 

utalentowanych młodych muzyków. Można ich  usłyszeć w miesiącu październiku. Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Muzyki, Ośrodek Kultury w Ujeździe organizuje koncert muzyki poważnej. 

Celem imprezy jest pokazanie wyjątkowości muzyki oraz promowanie jej twórców i wykonawców. 

 

BIEG KARTOFELEK – impreza plenerowa organizowana 

w miesiącu październiku. 

Impreza popularyzuje aktywny wypoczynek, integruje 

rodziny oraz lokalną społeczność. W programie był bieg 

główny na 10 km,    bieg dziecięcy 200-500 m  oraz marsz z 

kijami na 3 km. 
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SYLWESTER - wspólne świętowanie Nowego Roku wyrosło na małą tradycję mieszkańców naszej 

gminy. Zabawa pod chmurką odbyła się na Placu Zamkowym po raz czwarty i gromadzi bardzo dużo 

osób. O północy życzenia noworoczne 

mieszkańcom oraz przybyłym gościom 

składa  Burmistrz Ujazdu. Tradycyjnie 

Nowy Rok witamy pokazem sztucznych 

ogni.  

W tym miejscu należy też wspomnieć o 

przeprowadzonych inwestycjach w zakresie 

rozwoju rekreacji na terenie gminy, do 

których należy m.in. pierwszy etap budowy 

wiaty przy Domu Spotkań w Zimnej Wódce, renowacja placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia w 

Sieroniowicach czy doposażenia placów zabaw.  Zadania zrealizowano ze środków Funduszu 

Sołeckiego. 

 

 

Za zadania gminy w zakresie sportu i rekreacji odpowiada działające na terenie gminy  Gminne 

Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ujeździe, w skład którego wchodzą 4 LZS-y  oraz 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska” Ujazd. 

Wymienione kluby rozgrywają swoje mecze mistrzowskie w swoich  grupach  piłkarskich  zgodnie 

z ustalonym  przez Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu terminarzem rozgrywek. Ponadto drużyny 

młodzików, orlików i żaków biorą udział w turniejach halowych. 

 

Na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”    

w Ujeździe otrzymało dotację w kwocie 150.000,00 zł oraz dysponowało dodatkową kwota 

w wysokości  46.303,70 zł z wpłat 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego od osób 

prywatnych, darowizn z Banku Spółdzielczego Leśnica 

oddział Ujazd, Stowarzyszenia odnowy wsi Niezdrowice 

oraz składek członkowskich.  

Koszty otrzymane z dotacji, darowizn i składek 

członkowskich wydatkowano na: opłatę za energię 

elektryczną, wywóz nieczystości komunalnych, zakupu  

sprzętu sportowego, zakup paliwa, pokrycie kosztów 

ekwiwalentów sędziowskich, opłacenie przejazdów na 

mecze mistrzowskie, opłatę za ubezpieczenie 

zawodników, opłatę za udział   w rozgrywkach, 

opłacenie składek członkowskich, transfer i 
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potwierdzenie zawodników, zakup środków  czystości i proszku do prania, zakup trawy, wapna, 

nawozów i środków do wykonywania oprysków płyt boisk, zakup emulsji fasadowej do wózka, 

wynajem hal sportowych naprawa kosiarek, wykonywanie rocznych przeglądów boisk i innych 

drobnych wydatków. 

Dodatkowo w  roku 2019 Gmina Ujazd przeznaczyła środki finansowe w wysokości 46.818,51 zł. na 

realizację zadania pt.” Wykonanie piłkochwytu i ogrodzenia na boisku sportowym w Niezdrowicach”. 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

  

Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie 

zbiorowej potrzeby społeczności, jaką jest porządek publiczny. Podstawowym organem państwa 

powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Policja. Niejednokrotnie, 

oprócz bieżących spraw wykonywanych w czasie służby, zgłaszane są problemy i bolączki 

mieszkańców gminy wskazywane bezpośrednio przez mieszkańców bądź sołtysów czy radnych. 

W ramach współpracy z Policją każdego roku w budżecie gminy 

zabezpieczone są środki w kwocie 5000,00 zł na dodatkowe służby. 

Porozumienie w sprawie dodatkowych patroli podpisali pełniący 

obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich 

nadkom. Arkadiusz Chętnicki i Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. 

Policjanci, podczas dodatkowych patroli, będą pełnić służbę w miejscach 

najbardziej zagrożonych. 

Z przedstawionego  rozliczenia  z ich wykorzystania składanego 

w tutejszym urzędzie,  wynika że w 2019 r.  przepracowano 200 

dodatkowych godzin. Przekazane środki pozwoliły na zorganizowanie 

24 dodatkowych służb patrolowych i kryminalnych na terenie Ujazdu 

i poszczególnych wsi. 

 

 

Na terenie Gminy Ujazd działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Jednostka OSP Ujazd jest jednostką specjalizującą się w zakresie 

ratownictwa technicznego, wodnego oraz działań poszukiwawczo-

ratowniczych (jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego KSRG) 

Jednostka OSP Olszowa z uwagi na usytuowanie  strażnicy w pobliżu 

autostrady A4, przewidziana jest do wyjazdów do zdarzeń na autostradzie.  

Jednostki OSP Niezdrowice, OSP Zimna Wódka, OSP Stary Ujazd przewidziane są do wykonywania 

działań pomocniczych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.  
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Na wyposażeniu jednostek jest podstawowy sprzęt ratowniczy jak również sprzęt specjalistyczny.  

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowej  - średni samochód pożarniczy 

Mercedes Benz Atego, który zakupiony został w  2018 r. Jednostka 

posiada również lekki samochód pożarniczy Ford Transit (2005) 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w  

Starym Ujeździe  - średni samochód 

pożarniczy Mercedes Benz Atego (2010)  

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wódce  -  samochód 

pożarniczy Ford Transit (2003) 

 

 

 

 

 

 

   Ochotnicza Straż Pożarna w  Ujeździe - samochód pożarniczy 

ciężki Mercedes Benz Atego (2015) ze zbiornikiem 3 m3, ciężki 

samochód pożarniczy Jelcz (1998) ze zbiornikiem o pojemności 5 m3,  

 

 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Niezdrowicach - lekki 

samochód pożarniczy Ford Transit (2010) 

 

 

 

 

 

W roku 2019 jednostkom OSP z terenu Gminy Ujazd  udało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe:  

75 731,48 zł : OSP Olszowa ( WFOŚiGW, Mubea , Związek OSP RP , Gustaw Wolf, KG PSP , BS 

Leśnica oraz 1%. podatku). Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup doposażenie samochodu 

specjalnego, ratowniczo-gaśniczego zakupionego w 2018 roku. 

5000 zł : OSP Stary Ujazd  z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za które której 

zakupiono sprzęt pożarniczy (węże, rozdzielacz, smok sportowy i prądownice). 
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31.900 zł : OSP Niezdrowice (FSUSR;  MSWiA)  na zakup zestawu hydraulicznego, na który 

przeznaczono również 18 000,00 zł  z budżetu Gminy Ujazd. Jednostka pozyskała dodatkowo 8 000,00 

zł z Komedy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup fantomów i klucza pediatrycznego oraz 

ubrań koszarowych i czapek dla MDP. 

OSP Ujazd otrzymała dotację z gminy Ujazd  w wys. 15 000,00 zł  na zakup sprzętu pożarniczego 

z dziedziny ratownictwa wodno-pożarniczego, technicznego oraz z zakresu armatury wodnej czy 

uposażenia osobistego strażaka. OSP Ujazd otrzymała również dotacje z KRSG w kwocie 3 911,00 zł. 

Ze środków budżetu gminy zakupiono buty specjalne o wartości 1530 zł, które przekazano OSP 

Niezdrowice oraz sprzęt pożarniczy w postaci hełmów strażackich oraz ubrań specjalnych popularnych 

w kwocie 15.999,99 zł dla wszystkich jednostek. 

Dodatkowo Gmina Ujazd udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu z budżetu gminy 

 w kwocie 12.600,00 zł.  na zadanie: „Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontroli 

serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych – II etap – zakup aparatów ochrony dróg oddechowych” 

W ramach działalności prewencyjnej corocznie 

jednostki z terenu Gminy Ujazd uczestniczą  

w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. 

Organizacja zawodów ma za zadanie sprawdzenie 

gotowości bojowej strażaków ochotników, jak 

również rozpowszechnienie tej dziedziny życia 

wśród dzieci  i  młodzieży.  

Wspólna działalność prewencyjna jednostek OSP  

polega również na zabezpieczeniu i udziale w festynach i imprezach masowych:  Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, Targi Panieńskie, Dożynki Gminne, Bieg „Kartofelek”,  Sylwester. 

W ramach współpracy  pomiędzy jednostkami OSP a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Strzelcach Opolskich jednostki uczestniczą w przeglądach operacyjno-technicznych, których celem 

jest kontrola i ocena stanu przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań 

ratowniczych. Strażacy ochotnicy uczestniczą również w  ćwiczeniach na obiektach organizowanych 

przez Komendę Powiatową PSP.  

 

 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 

roku jednostki z terenu Gminy Ujazd 

uczestniczyły w ogółem w 82 zdarzeniach, 

w tym:  

- 25 pożary (30,49%),  

- 54 miejscowych zagrożeń (65,85%),  

- 3 alarmy fałszywe (3,66%)  

30,49%

65,85%

3,66%

Analiza zdarzeń według stanu na dzień 31.12.2019  r

pożary miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe
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POMOC SPOŁECZNA 

  

Pomoc społeczna stanowi bardzo ważny obszar związany z funkcjonowaniem Gminy, gdyż działania 

realizowane w tym zakresie wywierają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. 

Przedsięwzięcia dotyczące pomocy społecznej, podejmowane przez Gminę, obejmują zarówno 

wsparcie materialne, jak i rzeczowe oraz usługi. 

Wskazane powyżej zadania wynikają z ustawy o pomocy społecznej, ale także innych aktów prawnych 

oraz  uchwał Rady Miejskiej. Warto podkreślić, iż za wykonywanie tych zadań odpowiada w znacznej 

części Ośrodek Pomocy Społecznej, który w 2019 roku podejmował różnorodne czynności zmierzające  

do zapewnienia pomocy mieszkańcom.  Jedną z czynności realizowanych w 2019 roku  było udzielenie 

wsparcia finansowego, osobom i rodzinom, które nie przekroczyły wskazanego w poniżej tabeli 

kryterium dochodowego.  

Podmiot otrzymujący pomoc Warunek 

Kryterium 

dochodowe 

podmiotu 

Osoba samotnie gospodarująca Kryterium dochodowe 

podmiotu 

701 zł 

Rodzina* 528 zł 

   
* dochód nie mógł przekroczyć sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 

 
 

W związku z tym, iż spełnienie kryterium dochodowego, nie było wystarczającą podstawą do 

przyznania wsparcia finansowego, należało jeszcze spełnić przesłankę określoną wart. 7 pkt 2 - 15 

ustawy o pomocy społecznej. Po uwzględnieniu kryterium dochodowego oraz powodów zawartych 

w ustawie, najczęstszymi podstawami do objęcia wsparciem w 2019 roku, oprócz ubóstwa, były:  

1. bezrobocie, silnie skorelowane z wyuczoną bezradnością;  

2. niepełnosprawność;  

3. długotrwała choroba;  

4. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

W ramach zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminę ustala się prawo  

do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Świadczenia pieniężne mogą polegać  

m.in. na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków, a świadczenia niepieniężne wykonuje  

się m.in. poprzez organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym, specjalistycznych w miejscu 

zamieszkania oraz pobyt w domu pomocy społecznej. Pierwszy rodzaj zasiłków stanowią zasiłki stałe, 

polegające na udzielaniu pomocy dla osób niezdolnych do pracy ze względu na niepełnosprawność lub 

wiek, którymi objęto 18 osób. Druga grupa zasiłków to zasiłki celowe, przyznawane w celu 
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zaspokojenia konkretnej potrzeby bytowej. W 2019 roku wypłacono je 43 osobom w rodzinach 

i przeznaczono je m.in. na zakup żywności, opału i pokrycia kosztów leczenia. Trzecia kategoria 

zasiłków dotyczy zasiłków okresowych, wypłacane np. z uwagi na bezrobocie. W ubiegłym roku 

przyznano je 32 rodzinom z uwagi na bezrobocie, 1 rodzinie ze względu na długotrwałą chorobę, 

a 1 rodzinie z powodu niepełnosprawności. Szczegółowy wykaz rodzajów zasiłków wraz 

z wydatkowaną kwotą ujęto w tabeli.  

 

Tabela 9. Wykaz wybranych zasiłków 

Rodzaj zasiłku Kwota w zł 

Zasiłki stałe 105 383 

Zasiłki celowe  25 500 

Zasiłki okresowe 69 785 

 

W zakresie świadczeń niepieniężnych warto zwrócić uwagę m.in. na pracę socjalną,  

która obejmuje czynności związane z poprawą funkcjonowania osób i rodzin w środowisku 

społecznym. W 2019 roku z pracy socjalnej skorzystały 94 rodziny. Należy uwzględnić, iż 20 rodzin 

skorzystało z poradnictwa specjalistycznego, dotyczącego usług psychologicznych lub prawnych. 

Główne działania dotyczące pracy socjalnej były ukierunkowane w szczególności na przywrócenie 

utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego funkcjonowania jednostki. Dzięki wykonanym 

czynnościom mieszkańcy Gminy, korzystający z tej formy wsparcia, otrzymywali informacje 

w zakresie możliwości kierowania własnym postępowaniem, w sposób umożliwiający zdobycie 

niezależności podczas zabezpieczenia godnych warunków życia. Ośrodek Pomocy podejmował 

również inne przedsięwzięcia z zakresu świadczeń niepieniężnych, wśród których należy wymienić 

pomoc w formie posiłków wydawanych  dzieciom w szkołach i przedszkolach. Z pomocy w formie 

posiłków w szkołach skorzystało 52 dzieci.  

Należy również zwrócić uwagę na sfinansowanie w 2019 roku pobytu w domu pomocy społecznej dla 

12 mieszkańców, z uwagi na konieczność zagwarantowania im całodobowej opieki, niemożliwej do 

zapewnienia w domu. Warto także uwzględnić usługi opiekuńcze, którymi w 2019 roku objęto 3 osoby. 

Poszczególne czynności realizowane w zakresie opieki są zawsze dostosowane do indywidualnych 

potrzeb podopiecznego, gdyż część mieszkańców wymagała pomocy wyłącznie w czynnościach 

higieniczno-pielęgnacyjnych, natomiast inne osoby potrzebowały wsparcia także w zakresie 

zaopatrzenia w żywność lub przygotowywania posiłków. W 2019 roku środki wydatkowane na 

realizację usług opiekuńczych wyniosły 24,6 tys. zł. Całkowicie zwolniony za odpłatność związaną 

z tymi usługami był 1 podopieczny. 

Innym działaniem Gminy zasługującym na uwagę były przyznawanie i wypłata stypendiów i zasiłków 

szkolnych. Z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało 17 uczniów, natomiast z zasiłku 

szkolnego 2 uczniów. W zakresie realizacji pomocy materialnej dla uczniów w 2019 roku wydatkowano 
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łącznie 24 180 zł, w tym środki z budżetu Gminy obejmowały kwotę w wysokości 4836 zł.  

Ponadto warto także uwzględnić liczne inicjatywy w zakresie organizacji  wydarzeń  wśród których 

można wymienić : 

1. dwa projekty realizowane w 2019 roku.  

Pierwszy z nich, pn. " Ujazd – gmina przyjazna seniorom” w ramach którego  42 osoby skorzystały 

z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i z pobytu w DDP Niezdrowicach. Są to przede 

wszystkim osoby starsze i niepełnosprawne. W ramach ww. projektu zrealizowano zadanie 

polegające na likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

starszych, niesamodzielnych i  niepełnosprawnych które obejmowało m.in. remont łazienek 

polegający na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z tej formy skorzystało 13 rodzin 

na kwotę 76 037 zł. Maksymalna kwota dofinasowania wynosiła  6 000 zł.  

„Bliżej rodziny i dziecka” to drugi projekt, w ramach którego w 10 miejscowościach 

przeprowadzone zostały spotkanie edukacyjno- integracyjne dla rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo wychowawcze. 

 

2. przygotowywanie tradycyjnych  uroczystości świątecznych dla podopiecznych Ośrodka, 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z 

uwzględnieniem  dzieci i osób starszych, (spotkanie z 

Mikołajem, paczki świąteczne i wigilia dla podopiecznych)  

 

 

 

Podsumowując, istotnym jest wskazanie, 

iż w 2020 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ujeździe będzie 

kontynuował realizację zadań 

wykonywanych w roku 2019. Ponadto, z 

uwagi na wzrost potrzeb z zakresu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych,  w dalszym ciągu 

będzie funkcjonował Dom Dziennego Pobytu ale w formie   "Klubu 

Seniora" w Niezdrowicach , w którym mieszkańcy gminy będą mogli 

wspólnie spędzać czas, a także rozwijać swoje zainteresowania.   

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wykonywanych w 2019 roku 

zawiera sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w  

Ujeździe. 
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OCHRONA ZDROWIA 

 

 W ramach otwartego 

konkursu ofert ogłoszonego przez 

Burmistrza Ujazdu na realizację 

przez organizacje pozarządowe i 

inne uprawnione podmioty zadania 

z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia w zakresie „usług 

pielęgnacyjnych w środowisku 

domowym i rehabilitacji osób 

chorych, niepełnosprawnych, 

samotnych i starszych”, podpisano 

umowę z CARITAS DIECEZJI 

OPOLSKIEJ z siedzibą w Opolu.  

 

W ramach zadania objęto opieką pielęgniarską 182 osoby w środowisku domowym. Z gabinetu 

rehabilitacyjnego skorzystało 674 pacjentów.  

Wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia  wyniosła 

110 000 zł. 

Zgodnie z Gminnym  Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2019 rok,  udzielano pomocy rodzinom stykającym się 

z problemem uzależnień i przemocy, prowadzono  edukację  społeczeństwa oraz  profilaktykę wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi  i  narkomanii w 2019 roku wydatkowano  kwotę 81 077,09 zł która 

została przeznaczona na: działalność Punktu Konsultacyjnego, prowadzenie terapii grupowej dla osób 

współuzależnionych przez Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich, działalność świetlic 

środowiskowych w Zimnej Wódce, Księżym Lesie, Starym Ujeździe, Sieroniowicach i Balcarzowicach, 

działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, realizację warsztatów 

edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów szkół gminy Ujazd i  widowisk artystyczno-teatralnych 

o charakterze edukacyjno - profilaktycznym dla dzieci przedszkolnych, prowadzenie pozaszkolnych 

zajęć sportowych oraz dofinansowanie półkolonii, które były organizowane w okresie wakacyjnym 

w PSP Ujazd. Dofinansowano również do wycieczek i kolonii letnich.  
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ROLNICTWO 

 

Wyróżnikiem gminy Ujazd jest wysoka w skali województwa wartość rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej.  

Rok 2019 był bardzo suchy a susza która wystąpiła na terenie Polski objęła swym zasięgiem również 

teren całej gminy Ujazd.  Łącznie szkody oszacowano w 68 gospodarstwach rolnych.  

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom  rolników, gmina skorzystała z ogłoszonego w 2019 roku  przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków  

o dofinansowanie zadania “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej”. Zgłoszenie do uczestnictwa w programie złożyło 63 rolników z terenu całej gminy, gdzie 

masa zgłaszanych odpadów (folii rolniczej, siatek i sznurków, opakowań po nawozach) wyniosła 

łącznie 36,6 ton. 

 

 INFRASTRUKTURA  DROGOWA  

  

Na terenie Gminy występują 4 kategorie dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne). Działalność 

Gminy w zakresie realizacji zadań związanych organizacją ruchu dotyczy przede wszystkim budowy 

oraz utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów i placów.  W trakcie 2019 roku kontynuowane były 

wcześniejsze założenia związane z polityką  inwestycyjną w obszarze dróg publicznych. Obejmowały 

one między innymi : 

 

1. budowę drogi ul. Europejskiej w SAG Sieroniowice etap IV. Jest to ostatni etap budowy drogi 

od 1843 mb wraz z budową skrzyżowania typu rondo z drogą krajową nr 88.  Projekt o wartości 

13 552 171,14 zł  uzyskał dofinansowanie z RPO WO 2014-2020 w wysokości 10 828 182,73 zł 

oraz od inwestora firmy PROLOGIS w wysokości 1 083 000,00 zł  

2. budowę drogi ul. Zapłotnej w Olszowej oraz przebudowę  ul. Szkolnej  i ul. Wiejskiej 

w Olszowej.   Projekt o wartości 556 452,00 zł   uzyskał dofinansowanie  z Budżetu państwa 

z Programu Dróg Samorządowych w wysokości 278 226,00 zł. 

 

Warto zwrócić uwagę na pozyskanie przez Gminę dotacji na budowę i przebudowę w/w dróg,  dzięki 

czemu budżet został zasilony kwotą 12 189 408,73 zł. Z drugiej strony wartość nakładów 

inwestycyjnych, zarówno planowanych na początku 2019 roku (9 138 899 zł) jak również wykonanych 

(6 612 469 zł), była nieznacznie wyższa  niż we wcześniejszych latach (w 2018 roku plan 

6 939 046,03 zł, wykonanie 6 426 471,86 zł).  

 

Gmina Ujazd udzieliła dotacji dla samorządu Powiatu Strzeleckiego  na budowę chodników w ciągu 
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dróg powiatowych w kwocie 180 000,00 zł na  następujące zadania: 

”Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Nogowczyce 

ul. Strzelecka”–75.631,34 zł 

”Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Zimna Wódka 

ul. Strzelecka”- 86.496,27 zł 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów  w m. Jaryszów 

ul.l. 1 Maja”-  realizacja odłożona na późniejszy termin 

W 2019 roku przeprowadzono bieżące remonty dróg  - gminnych: 

Nogowczyce-Proboszczowice      24.488,05 zł 

Stary Ujazd ul. Leśna  -                39.360,00 zł 

Jaryszów ul. Zielona                       5.947,73 zł 

Balcarzowice ul. Dębowa               3.474,81 zł 

Stary Ujazd ul. Młyńska                 4.861,86 zł 

 oraz wewnętrznych:   

remont drogi tłuczniem dz.53   Nogowczyce                            9.298,80 zł 

remont drogi tłuczniem dz. 317/12 Zimna Wódka                    8.988,84 zł 

remont drogi asfalt ul. Nowa w Niezdrowicach                      27.076,15 zł 

remont drogi asfalt ul. Promienna w Ujeździe                        16.810,11 zł 

 

W zakresie infrastruktury drogowej w trakcie 2019 roku prowadzono postępowanie przetargowe na 

wybór wykonawcy  budowy  drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowy  ul. Wiejskiej w Olszowej.  

Wyłoniony wykonawca – lokalna firma PHU TRANSKOM Robert Białdyga wykonała ww. zadanie 

za kwotę 548 580,00 zł. 

W grudniu 2019 r. wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn. 

„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w gminach Ujazd, Reńska 

Wieś i Skarbimierz „  w zakresie etap II budowy drogi gminnej oraz budowa  skrzyżowania typu rondo 

z DK nr 88”.  

Ponadto przeprowadzono postępowanie na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Ujazd i jej 

jednostek organizacyjnych – w tym na oświetlenie wszystkich dróg w Gminie Ujazd. 

 

Gmina Ujazd  zgodnie z art. 4 ust 8 Pzp w trybie zapytania o cenę zawarła umowy z wykonawcami  na 

utrzymanie dróg ( remonty cząstkowe,  utrzymanie zimowe dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, 

zamiatanie, oznakowanie dróg, remont wiat przystankowych, obcinka gałęzi w pasie drogowym).     

W ten sposób Gmina realizowała zadania związane zarówno z procesem inwestycyjnym, obejmującym 

wybudowanie infrastruktury drogowej, jak i zadania bieżące dotyczące wykonywania remontów 

i dbania o odpowiedni stan infrastruktury drogowej. Pod względem wartości, istotnym bieżącym 

działaniem gminy, które stanowiło odpowiedź na problemy zgłaszane przez mieszkańców było 
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utwardzanie dróg gruntowych. Na realizację tego zadania wydatkowano 18 287,64  zł.  Wykonano 

również odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach  za kwotę 3.690,00 zł oraz budowę nowych 

punktów świetlnych na terenie całej gminy za kwotę 74 900,00 zł. 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, w trakcie 2019 roku Gmina odpowiadała za  

bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych. Podstawowe działania w tym 

obszarze obejmowały zamiatanie i usuwanie odpadów stałych z ulic, parkingów, chodników 

i przystanków autobusowych oraz zimowe utrzymanie dróg w mieście i gminie.  Usługi polegające na 

utrzymywaniu czystości i porządku terenów publicznych Gminy Ujazd  były wykonywane głównie  

przez miejscowy ZGKiM natomiast zimowe utrzymanie dróg zlecono następującym wykonawcom:  

 

1. ZUL PINUS Janusz Osadnik  Nogowczyce 

 

2.         PHU Klaudia Sładek Jaryszów 

 

3.         Usługi Transportowe Roman Gisman  Niezdrowice 

 

4.         Krajowa i Zagraniczna Pomoc Drogowa Andrzej Matuszek Balcarzowice 

 

5.         Waldemar Muszkiet  Zimna Wódka, 

 

6.        FREVO Sp. z o.o. Maria Kiowska Niezdrowice  
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PODSUMOWANIE 

 

Raport o stanie Gminy Ujazd stanowi podsumowanie najważniejszych działań, które miały miejsce 

w Gminie w 2019 roku.  Na początku dokumentu przedstawiono podstawowe informacje o Gminie i jej 

władzach, a także o zadaniach i uprawnieniach Burmistrza..  

W kolejnej części Raportu zaprezentowane zostały działania władz Gminy (przede wszystkim 

Burmistrza), mające wpływ na stan Gminy na koniec 2019 roku, a przede wszystkim realizacje strategii, 

planów i programów.  

Najwięcej z nich dotyczyło pomocy społecznej i ochrony środowiska, następnie planowania 

przestrzennego i ochrony zdrowia. Spośród podjętych działań, warto podkreślić fakt uchwalenia 

jednego nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zadania w obszarze pomocy 

społecznej obejmowały wypłatę zasiłków, świadczeń i dodatków mieszkaniowych, zapewnienie usług 

opiekuńczych oraz pomoc w zakresie dożywiania. W obszarze infrastruktury drogowej, wartość 

nakładów inwestycyjnych była nieznacznie wyższa względem roku 2018.  

 


