Uchwała XXIX/ 128 / 2004
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 17 grudnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe
za 2004 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2001r. Nr 142 , poz.1591, 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759)Rada Miejska w Ujeździe uchwala co
następuje :

§1
Przyjmuje sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2004 rok :
1. Komisji Rewizyjnej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Komisji Finansów, BudŜetu i Gospodarki stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego stanowiące załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały

§2

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad
Piotr Kołodziej

Załącznik nr 1 do uchwały
R.M. Nr XXIX/128 / 2004
z dnia 17 grudnia 2004 roku

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe
w 2004 roku

W 2004 roku Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Radnej ElŜbiety Kubickiej odbyła
22 posiedzenia w tym 5 kontroli.
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd pełny skład Komisji Rewizyjnej stanowi 5 członków.
W trakcie roku w pracach komisji nie uczestniczył 1 członek, który w dniu 26 października
br. złoŜył rezygnację ze sprawowanej funkcji Radnego.
Ogólna frekwencja komisji wyniosła 92 %, z tego frekwencja poszczególnych członków
przedstawiała się następująco:
1. ElŜbieta Kubicka
– przewodnicząca – 100 %
2. Ilona Ibrom
– Sekretarz – 100%
3. Jan KałuŜny
- członek -82%
4. Ernest Kołodziej
- członek- 86%
5. Mirosław Chaj
- członek- 0
Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o roczny plan pracy komisji uchwalony uchwałą
Rady Miejskiej Nr XVIII/76/2004 r. z dnia 21.01.04 r., który zakładał przeprowadzenie
następujących kontroli :
1. Kontrolę wydatków związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych.
2. Analizę sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2003 rok.
3. Kontrolę funkcjonowania i kosztów utrzymana świetlic z doŜywianiem przy PSP Ujazd,
PSP Olszowa i PP Ujazd.
4. Kontrolę działalności OPS w Ujeździe.
5. Analizę wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2004 roku.
6. Kontrolę wybranych inwestycji prowadzonych przez gminę Ujazd w 2004 roku.
7. Kontrolę udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w 2004 roku.
Komisja Rewizyjna podczas swych kontroli pracowała w oparciu o przedłoŜone dokumenty
jak i równieŜ dokonywała wizji lokalnych w terenie.
Z przeprowadzanych kontroli sporządzone zostały protokoły pokontrolne.
Wszystkie protokoły wraz z ustaleniami, po zatwierdzeniu ich przez Radę Miejską zostały
przesłane do jednostek objętych kontrolą.
Ponadto członkowie komisji brali udział w 7 wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych.
Komisja zrealizowała wszystkie załoŜenia planu pracy komisji na 2004 rok, co zawarte
zostało w dokumentacji z pracy komisji w postaci protokołów z posiedzeń jak i protokołów z
przeprowadzonych kontroli .

Załącznik nr 2 do uchwały
R.M. Nr XXIX/128 / 2004
z dnia 17 grudnia 2004 roku

Sprawozdanie
z działalności Komisji Finansów, BudŜetu i Gospodarki w 2004
Zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd w skład Komisji wchodzi 9 Radnych.
W 2004 roku komisja odbyła 25 posiedzeń oraz brała udział w 7 wspólnych posiedzeniach
Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe.
Ogólna frekwencja członków Komisji wyniosła 75 %.
Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bernard Glagla
Damian Grochla
Andrzej Hoły
Ilona Ibrom
Norbert Jarosz
Jan KałuŜny
Jan Kołodziej
Maria Krupa
Rudolf Zielonka

100 %
21 %
96 %
92 %
71 %
42 %
92 %
62,5 %
96 %

Komisja wykonywała swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
W 2004 roku praca Komisji Finansów, BudŜetu i Gospodarki związana było głównie z
budŜetem Gminy, tzn. pracowała nad jego uchwaleniem, analizowała sprawozdanie z jego
wykonania oraz opiniowała wszystkie wprowadzone do niego zmiany.
Oprócz prac około budŜetowych zajmowała się innymi sprawami, takimi jak:
•
•
•
•
•
•
•
•

analiza gospodarki finansowej ZGKiM w Ujeździe,
zapoznanie się z uzasadnieniem do projektów uchwał w sprawie przystąpienia do
opracowania planów zagospodarowania przestrzennego wsi Jaryszów, Stary Ujazd i
Niezdrowice,
ustalenie propozycji wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu,
analiza gminnych inwestycji kanalizacji sanitarnej pod względem finansowym i
efektami promocji gminy,
zaopiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ujazd,
Nogowczyce, Sieroniowice, Olszowa, Zimna Wódka, Klucz, Balcarzowice,
określenie strategii rozwoju gminy po zakończeniu programu sanitacji gminy,
wypracowanie stanowiska odnośnie wniosku grupy mieszkańców wsi Olszowa
o zmniejszenie wysokości tzw. renty planistycznej,
omówienie załoŜeń do opracowania stawek podatkowych na 2005 rok,

Ponadto komisja opiniowała projekty uchwał w sprawie :
• współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
• trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu gminy,
• zawarcia porozumienia na realizację projektu e- urząd dla mieszkańca Opolszczyzny,
• ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
• zatwierdzenie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
• współdziałania z Gminą Leśnica w sprawie zakupu radiowozu dla Policji,
• ustalenie kryteriów wyboru wniosków inwestycyjnych dla PRL,
• ustalenia wysokości diet dla Radnych,
• ustalenie diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy Ujazd,
• współpracy Samorządu Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego,
Plan pracy komisja zrealizowała prawie w 100 %. Nie zrealizowano jedynie jednego tematu.
Z uwagi na to, Ŝe Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
zajmowała się analizą gospodarki wodno- ściekowej zaniechano zajmowaniem się tym
tematem.

Załącznik nr 3 do uchwały
R.M. Nr XXIX/128 / 2004
z dnia 17 grudnia 2004 roku

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
w 2004roku.
Komisja Rolnictwa, pod przewodnictwem Radnego Norberta Jarosz w 2004 roku odbyła 11
posiedzeń i brała udział w 7 posiedzeniach wspólnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w
Ujeździe. Ogólna frekwencja członków na posiedzeniach wyniosła 93 %, frekwencja
poszczególnych członków przedstawia się zaś następująco:
1. Norbert Jarosz
100%
2. Teresa Wróbel
90%
3. Bernard Glagla
100%
4. Ernest Kołodziej
90%
5. Jan Kołodziej
100 %
6. Rudolf Zielonka
100 %
7. Józef Jochem
70%
Komisja pracowała w oparciu o uchwalony plan pracy na 2004 rok. Plan pracy został
zrealizowany w 100 %, nie uzyskano jednak 100 % realizacji zgłoszonych podczas pracy
komisji wniosków i zaleceń.
Komisja oprócz posiedzeń w Urzędzie Miejskim pracowała równieŜ w terenie.
Dokonała wizji lokalnej:
- punktów świetlnych na terenie gminy ,
- dróg gminnych po zakończonych pracach kanalizacyjnych w Zimnej Wódce
- rowów odwadniających
- drogi ulicy Starostrzeleckiej i dróg dojazdowych.
W pracach Komisji brali udział równieŜ goście spoza komisji i Rady.
W maju odbyło się spotkanie ze Sołtysami, na którym omówiono sprawy bieŜące wsi, jak
równieŜ zapoznano się z Statutami Sołeckimi.
We wrześniu ponownie zorganizowano spotkanie Sołtysów z Prezesem Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Opolskiego Panem Czesławem Kudzia.
W październiku jak co roku omówiono z udziałem Dzielnicowych Policji sprawy
bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Ujazd.
Dwa posiedzenia poświęcono gospodarce wodno - ściekowej na terenie gminy Ujazd oraz
wypracowano stanowisko odnośnie wniosku w sprawie zmiany wysokości „renty
planistycznej” dla obszarów SAG w Olszowej.
Pracowano nad budŜetem gminy jak równieŜ nad wysokościami stawek podatkowych na 2005
rok. Ponadto komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące działalności Komisji jak:
zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków, w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy,
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ujazd, Stary Ujazd i Zimna Wódka
dotyczących zmiany w określeniu rodzaju miejscowości i ich nazewnictwie.
Członkowie Komisji brali udział równieŜ we wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych na
których poruszono sprawy bieŜącej działalności Rady i Gminy Ujazd.

Załącznik nr 4 do uchwały
R.M. Nr XXIX/128 / 2004
z dnia 17 grudnia 2004 roku

Sprawozdanie
z działalności Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w 2004 roku.
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych pod przewodnictwem Radnej Marii Krupa
w 2004 roku odbyła 12 posiedzeń, na których ogólna frekwencja członków komisji wyniosła
62,5%.
Frekwencja poszczególnych członków przedstawiała się następująco:
1. Maria Krupa
- 91 %
2. Damian Grochla
- 18 %
3. Andrzej Hoły
- 82 %
4. Józef Jochem
- 64 %
5. ElŜbieta Kubicka
- 100 %
6. Teresa Wróbel
- 82 %
7. Mirosław Chaj
- 0%
W październiku Radni Mirosław Chaj i Radny Damian Grochla pisemnie zrzekli się mandatu
radnego, tym samym stan osobowy komisji zmniejszył się do 5 osób.
Komisja w stu procentach zrealizowała zaplanowaną na 2004 rok tematykę posiedzeń.
Dotyczyła ona między innymi :
1. Opracowania załoŜeń do budŜetu gminy na 2004 rok.
2. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Punktu Medycznego
„Caritas” w Zimnej Wódce i Gabinetu Rehabilitacyjnego w Ujeździe.
3. Przyjęcia informacji z działalności MGODK w Ujeździe.
4. WyróŜnienia najlepszych absolwentów i sportowców szkół gminnych .
5. Oceny stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
6. Analizy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
7. Analizy wykonania budŜetu za 2003 rok i I półrocza 2004 roku.
W marcu komisja dokonała wizji lokalnej placówek oświatowych gminy Ujazd.
Ponadto komisja w czasie swych posiedzeń opiniowała projekty uchwał dotyczące między
innymi: odpłatności za pobyt w przedszkolu, nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w
Jaryszowie, powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień
awansu zawodowego.
W posiedzeniu na zaproszenie komisji brali udział – Dyrektor GZO, Główna Księgowa GZO ,
Kierownik OPS, Dyrektor MGODK, Burmistrz Ujazdu, Skarbnik Gminy, panie pracujące w
Punkcie Rehabilitacyjnym i Stacji Caritas, Przewodniczący Rady Miejskiej
Członkowie komisji brali udział we wspólnych posiedzeniach komisji stałych, których
tematyka dotyczyła stawek podatkowych na 2005 rok, spraw około budŜetowych i
opracowywanych gminnych programów.
Szczegółową informację z działalności komisji zawierają protokoły z poszczególnych
posiedzeń Komisji.

