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RAPORT O STANIE GMINY UJAZD W 2021 ROKU 
 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,  

 

Za nami trudny, pełen wyzwań rok 2021. Musieliśmy 

zmienić sposób myślenia i pracy. W nowej 

rzeczywistości, na nowo, ważne stały się podstawowe 

wartości do jakich przez lata przywykliśmy – bezpieczeństwo, zdrowie, solidarność czy 

przewidywalność jutra. 

Jak – jako gmina – poradziliśmy sobie z wyzwaniami postawionymi przez pandemię? Co 

udało nam się zrealizować pomimo przeciwności? 

Zapraszam do zapoznania się z naszym raportem o stanie Gminy Ujazd za rok 2021.  

Znajdą w nim Państwo obiektywne informacje o tym co zrobiliśmy, jaki jest nasz 

potencjał, a także w którym momencie realizacji konkretnych strategii jesteśmy. To 

dokument o nas samych, dla nas samych – mieszkańców Gminy Ujazd. 

Dla Państwa wygody, raport przedstawiamy w przejrzystej formie. Chcemy, aby nasze 

działania były transparentne. Aby dowolną informacją można się podzielić z bliskimi 

„jednym kliknięciem”. Do tego też Państwa zachęcam! 

Zachęcam zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców gminy Ujazd do lektury 

dokumentu. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

              

          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: 

➢ polityk, programów i strategii; 
➢ uchwał rady miejskiej; 
➢ analizę działalności w wybranych obszarach. 

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 w 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. 
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WOJEWÓDZTWO:  TYP: 

Opolskie   gmina miejsko-wiejska 

POWIAT: SIEDZIBA WŁADZ GMINY: 

strzelecki   Ujazd 

SĄSIEDNIE GMINY: 

Kędzierzyn–Koźle, 

Strzelce Opolskie, 

Leśnica, Rudziniec, Toszek 

 

          

 

SOŁECTWA:                            OBSZAR: 

Olszowa z osadami: Janków, Komorniki i Księży Las,   83,3 km2 

Sieroniowice z przysiółkiem Grzeboszowice,    LICZBA LUDNOŚCI: 

Balcarzowice, Klucz, Nogowczyce,     6251   

Stary Ujazd z przysiółkami: Ferdynand i Kopanina,    

Zimna Wódka z przysiółkami: Buczki i Wesołów,    

Jaryszów z przysiółkiem Kolonia Jaryszów, 

Niezdrowice z częścią wsi Wydzierów. 

  

 

 

SAMORZĄD GMINY UJAZD 

 

Burmistrz:  Hubert Ibrom 

Z-ca Burmistrza: Katarzyna Tomczyk 

Sekretarz:  Danuta Ogaza 

Skarbnik:   Longina Napieracz 
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RADA MIEJSKA W UJEŹDZIE 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ:   POZOSTALI RADNI: 

Tomasz Cichoń       Sebastian Bednarek 

        Józef Duk 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ:  Kamil Głowania 

Dorota Stanek       Andrzej Grabiec 

Rajmund Muskała      Barbara Matuszek 

        Małgorzata Michalska 

        Paweł Michalski 

        Grzegorz Olesz 

        Teresa Sobota 

        Monika Szarf 

Agata Trusz 

Sandra Tiszbierek 
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W 2021 roku Rada Miejska w Ujeździe odbyła 14 sesji, zwołano w sumie 27 posiedzeń komisji, w tym: 

 

Komisja: 
Ilość posiedzeń  

w 2021 roku 

Rewizyjna 5 

Skarg, Wniosków i Petycji 2 

Kultury, Oświaty i Spraw 
Społecznych 

4 

Budżetu, Finansów i Gospodarki 4 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Porządku Publicznego 

3 

Wspólne posiedzenie Komisji 
Stałych 

9 

Razem 27 
 

 

Podjęła łącznie 71 uchwał, a radni wnieśli 52 interpelacje. W 2021 roku trzy posiedzenia Rady Miejskiej 
w Ujeździe odbyły się w systemie hybrydowym z powodu pandemii COVID-19. 
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MŁODZIEŻOWA RADA GMINY UJAZD 

 

PRZEWODNICZĄCA MŁODZIEŻOWEJ   POZOSTALI RADNI: 

RADY GMINY UJAZD:     Nicole Bartodziej 

Dominika Muskała      Kamil Bednarek 

        Nikola Białas 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ:   Natalia Glinka 

Natalia Płachetka      Malwina Graca 

        Kinga Hajduk 

SEKRETARZ MRG UJAZD:    Anna Kauch 

Emilia Bartodziej      Dawid Lebok 

        Melania Michalska 

        Julia Olesz 

Wojciech Piątek 

        Paweł Proksza 

         

 

 

 



 

str. 9 

 

RAPORT O STANIE GMINY UJAZD W 2021 ROKU 
 

 

W 2021 roku została powołana pierwsza Młodzieżowa Rada Gminy Ujazd. W jej skład wchodzi  
15 młodych radnych. Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIV.234.2021 z dnia 24 czerwca 2021 w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu, kadencja trwa 3 lata, a w szeregi 
Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd mogą dołączyć osoby posiadające status ucznia do ukończenia 19 roku 
życia. Wybory do pierwszej kadencji, do których zgłosiło się 26 kandydatów, zostały przeprowadzone  
21 października 2021 roku i przeprowadzone zostały w Urzędzie Miejskim w Ujeździe. Uprawnieni do 
głosowania byli wszyscy mieszkańcy Gminy Ujazd posiadający status ucznia, do ukończenia 19 roku życia.  

Następnie, 5 listopada 15 młodych mieszkańców naszej gminy złożyło ślubowanie oraz odebrało 
zaświadczenia o wyborze na Radną/Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd w pierwszej kadencji. 
Podczas pierwszej sesji młodzi radni wybrali prezydium rady w skład którego wchodzą: 

➢ przewodniczący/przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ujeździe; 
➢ zastępca przewodniczącego/przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd; 
➢ sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd. 

Młodzieżowa Rada Gminy Ujazd bierze udział w projekcie „Strategia: Młodzieżowa Opolszczyzna”,  
w ramach którego pod okiem doświadczonej kadry i trenerów zarówno młodzi radni jak i przedstawiciele 
Jednostek Samorządu Terytorialnego poszerzają swoją wiedzę oraz dotychczasowe doświadczenie 
związane z kształtowaniem lokalnej polityki młodzieżowej biorąc udział w licznych warsztatach, 
konferencjach i seminariach. W 2021 roku udział w trzy dniowym szkoleniu w ramach projektu brali 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz szkół podstawowych z Ujazdu i Olszowej. W trakcie 
szkolenia odbyły się liczne sympozja i warsztaty, których głównym celem było jeszcze bardziej efektywne 
działanie w ramach strategii. 
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GMINNA RADA SENIORÓW W UJEŹDZIE 

PRZEWODNICZĄCY GMINNEJ    POZOSTALI RADNI: 

RADY SENIORÓW W UJEŹDZIE:   Barbara Kłoda 

Andrzej Hoły       Magdalena Ogaza 

        Joachim Zlotos 

WICEPRZEWODNICZĄCY GMINNEJ   Krystyna Wodniok 

RADY SENIORÓW W UJEŹDZIE:    Bronisław Tymrakiewicz 

Teresa Nowak       Wiesław Trusz 

        Małgorzata Gąsior 

        Krystyna Wywias 

        Eugenia Pawletko 

Na prace Gminnej Rady Seniorów w 2021 
roku bardzo duży wpływ miała panująca 
pandemia Covid-19, która w znacznym 
stopniu ograniczała jej działalność. Działająca 
od 2019 roku Gminna Rada Seniorów w 2021 
roku odbyła 3 sesje. W trakcie spotkań 
omawiano kwestie związane z poprawą życia 
i funkcjonowania seniorów zamieszkujących 
Gminę Ujazd.  
W trakcie posiedzeń radni seniorzy 
wypracowali postulaty dotyczące między 
innymi komunikacji miejskiej, jakości dróg, 
ilości ścieżek pieszo–rowerowych, Zakładu 
Opieki Zdrowotnej które przedłożyli 
Burmistrzowi Ujazdu. 
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GMINA UJAZD LIDEREM POWIATU STRZELECKIEGO  

 

Ranking Gmin Województwa Opolskiego to wyjątkowa 
inicjatywa, którą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego realizuje we współpracy  
z Urzędem Statystycznym w Opolu. Celem 
przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin 
wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno–
gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie 
stosowanych. W ramach rankingu ocenie poddawane są 
gminy Województwa Opolskiego. Miejsce wyznaczane 
jest na podstawie 16 syntetycznych wskaźników 
obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych  
w regionie. Wskaźniki te mają zobrazować jakość życia  
w poszczególnych częściach regionu.  

W tym roku podczas I Gali wręczenia nagród Gmina 
Ujazd została uznana za Lidera Powiatu. 

 

 

 

 

W 2021 roku już po raz IX Polska Agencja Inwestycji  
i Handlu, we współpracy z Marszałkami Województw oraz 
Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora wybrała „Grunt 
na medal”.  
Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych 
terenów pod inwestycję, a w efekcie przyczynienie się do 
zwiększonego napływu inwestycji do Polski. 
O tegoroczny tytuł najbardziej atrakcyjnego terenu pod 
inwestycję walczyło 120 gmin, które zaprezentowały 
łącznie 164 oferty. Rywalizacja przebiegała w dwóch 
etapach. Wstępnej selekcji dokonały Centra Obsługi 
Inwestora i Eksportera – Partnerzy PAIH. Następnie 
eksperci PAIH przeprowadzili audyt wytypowanych 
działek. Gminy przedstawiały komisji również prezentacje 
dotyczące oferty inwestycyjnej. Gmina Ujazd znalazła się 
wśród laureatów tego konkursu. 
Ta prestiżowa nagroda „Grunt na medal” 2021 otwiera 
przed nami nowe możliwości. Ponadto potwierdza, że 
jesteśmy profesjonalnie przygotowani do samodzielnej 
obsługi wizyt delegacji zza granicy. A dzięki wyróżnieniu 
ramach konkursu nasz oferta uzyskuje pierwszeństwo  
w prezentacji przez PAIH przed potencjalnym inwestorem. 

 „GRUNT NA MEDAL” 2021 
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W 2021 roku Rada Miejska w Ujeździe 
podjęła 71 uchwał. Najwięcej uchwał 
zrealizowano z zakresu spraw finansowych. 
Uchwały dotyczyły przede wszystkim zmian 
w uchwale budżetowej oraz zmian  
w wieloletniej prognozie budżetowej. 

Drugim, z najczęściej poruszanych na 
sesjach Rady obszarem, były sprawy 
oświatowe, pomocy społecznej, gospodarki 
komunalnej oraz ochrony środowiska.  

 
 

 
Istotna część działalności Burmistrza  
w obszarze realizacji zadań własnych 
Gminy odbywa się poprzez wydawanie 
zarządzeń. W ciągu 2021 roku Burmistrz 
Ujazdu  wydał   92 zarządzenia. 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 
2021 rok.  

Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez Burmistrza były sprawy związane z majątkiem gminy 
tj. sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszenia przetargu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, ustalenie wysokości stawki 
czynszu z najem. Znaczna część zarządzeń dotyczyła także oświaty, a dotyczyła w szczególności: 
rekrutacji do przedszkoli i szkół, dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd, konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego 
Przedszkola w Ujeździe, wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza za wyniki w nauce i osiągnięcia 
sportowe lub artystyczne, terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 

 

Kategoria/Obszar  Liczba uchwał  

Finanse 28 

Kwestie organizacyjne i ustrojowe 11 

Gospodarka przestrzenna 4 

Zarządzanie nieruchomościami 3 

Oświata, pomoc społeczna, gospodarka 
komunalna oraz ochrona środowiska 

22 

Rozpatrywanie petycji 3 

Suma  71 

Obszar 
Liczba 
zarządzeń 

Organizacja Gminy i Urzędu  12 

Finanse  46 

Zarządzanie majątkiem gminy 18 

Oświata  12 

Sprawy Obywatelskie 4 

Suma  92 
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URZĄD MIEJSKI W UJEŹDZIE 

Ujazd ul. Sławięcicka 19 

Burmistrz Ujazdu: Hubert Ibrom 

Zatrudnienie: 33 pracowników (31,375 
etatów) w tym 28 pracowników 
administracyjnych (28 etatów) oraz 5 
pracowników gospodarczych (3,375 etatu). 

Budżet: 25 220 479,58 zł 

 

 

Gmina Ujazd jako jednostka samorządu terytorialnego, realizuje swoje zadania głównie przez Urząd 
Miejski  oraz poprzez utworzone jednostki organizacyjne. 

Urząd Miejski w Ujeździe to jednostka organizacyjna gminy, której przedmiotem działalności jest 
świadczenie pomocy burmistrzowi w zakresie realizacji uchwał rady miejskiej i zadań gminy określonych 
przepisami prawa państwowego. 

W skład urzędu wchodzą referaty oraz samodzielne stanowiska, a strukturę organizacyjną i zasady 
funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia. 

Kierownikiem urzędu jest burmistrz, który reprezentuje gminę oraz 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 
2021 jest udostępniony do informacji publicznej na stronie internetowej bip.ujazd.pl w zakładce Akta 
prawne – Uchwały Rady Miejskiej. 

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 2021 rok. 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I MIESZKANIOWEJ 
Ujazd ul. Skargi 1 
Dyrektor: Piotr Przygoda 
Zatrudnienie: 25 pracowników (23,75 etatu) 
Budżet: 3 450 900,00 zł  
Rok 2021 zakończył się stratą: 19 557,26 zł 
 
 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Ujazd ul. Sławięcicka 19 
Kierownik: Małgorzata Bachen 
Zatrudnienie: 19 pracowników (18,37 etatu) 
Budżet: 10 954 436,39 zł 
 
 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. ADAMA MICKIEWICZA 
Ujazd ul. Strzelecka  6 
Dyrektor: Grażyna Łupak 
Zatrudnienie:  47 pracowników (43,19 etatów) 
w tym  18 pracowników obsługi (16,38 etatu) 
Budżet: 4 820 553,16 zł 

 

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK  
DZIALANOŚCI  KULTURALNEJ 
Ujazd ul. 3 Maja 5 
Dyrektor: Krystyna Kałużny 
Zatrudnienie: 14 pracowników (10,9 etatu) 
Budżet: 1 354 146 zł 
 
 
 
GMINNY ZARZĄD OŚWIATY 
Ujazd ul. Mickiewicza 4 
Dyrektor: Małgorzata Kulesa 
Zatrudnienie: 7 pracowników (6,88 etatów) 
Budżet: 1 480 391,27 zł 
 
 
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE  
im. JANA BRZECHWY 
Ujazd ul. Strzelecka 8 
Dyrektor: Agnieszka Kauch 
Zatrudnienie: 24 pracowników (20,82 etatów) 
w tym 13 pracowników obsługi (10,74 etatu) 
Budżet:1 622 510,00 zł

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
Jaryszów ul. Stawowa 1 
Dyrektor: Beata Hornung 
Zatrudnienie: 31 pracowników (27,55 etatu) 
w tym 9 pracowników obsługi (8,51 etatu) 
Budżet: 2 686 467,17 zł 
 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
Olszowa ul. Szkolna 7 
Dyrektor: Iwona Piela 
Zatrudnienie: 29 pracowników (21,86 etatu) 
w tym 8 pracowników obsługi (6 etatów) 
Budżet: 2 338 443,12 zł 

 
ŻŁOBEK PUBLICZNY 
Ujazd ul. Strzelecka 6 
Dyrektor: Justyna Kozera 
Zatrudnienie: 7 pracowników (5,75 etatów) 
Budżet: 446 600,00 zł  
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Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 roku przez 
Gminę Ujazd w związku 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 budować zewnętrzny wizerunek gminy i ma charakter promocyjny. 
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KRÓTKI OPIS REALIZACJI 

 

 

 

W 2021 roku realizowano działania zgodnie z misją rozwoju Gminy Ujazd, określoną w Strategii Rozwoju 
Gminy Ujazd  

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. 

Jako działania służące realizacji niniejszego dokumentu strategicznego warto wymienić: 

➢ realizację funduszu sołeckiego;  

➢ pobudzenie życia kulturalnego i zapewnienie mieszkańcom bogatej oferty na 
spędzenie wolnego czasu; 

➢ organizację imprez kulturalnych, patriotycznych i sportowych; 

➢ działania inwestycyjne drogowe i infrastrukturalne; 

➢ działania na rzecz ochrony środowiska naszej gminy; 

➢ działania na rzecz edukacji i szkolnictwa.  

Ponadto, zgodnie z określonymi w niniejszej Strategii celami i zamierzeniami gminy w długim okresie, 
realizowano także szereg polityk i dokumentów strategicznych, polegających na wykonywaniu zadań 
własnych gminy. 

 

 
 
 
Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania 
przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na nieaktualne zapisy, nie odpowiadające bieżącym 
potrzebom inwestycyjnym w zakresie możliwości lokalizacji obiektów produkcyjnych, składowo-
magazynowych i usługowych oraz fotowoltaiki, obecnie trwa zmiana studium dla terenów położonych 
w północnej części wsi Olszowa (Księży Las). 

Gmina Ujazd jest w całości objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Posiada 
obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego dla każdej miejscowości. Aktualnie obowiązują 
23 uchwały Rady Miejskiej w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Jednakże wychodząc naprzeciw  zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom plany te 
są sukcesywnie zmieniane. 

W 2021 Rada Miejska w Ujeździe uchwaliła jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tj. 
dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice. 

W trakcie realizacji są obecnie prace planistyczne dla miejscowości: Olszowa, Nogowczyce, 
Balcarzowice, Niezdrowice (teren usług publicznych) oraz Ujazd (zalew i teren usług publicznych). 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 - 2025 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Ujazd 
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Plan rozwoju sieci drogowej jest dokumentem, który na podstawie podsumowania stanu wiedzy o danej 
sieci dróg (dane ewidencyjne, dane o stanie technicznym, dane o ruchu itd.) oraz w zestawieniu 
z istniejącymi planami zagospodarowania i planami finansowymi danej jednostki ma nakreślić 
podstawowe kierunki prawidłowego rozwoju i utrzymania danej sieci drogowej. Dokument ten powinien 
określać między innymi podstawowe kierunki działania, zmierzające do systemowego rozwoju danej 
sieci dróg przy jednoczesnym uwzględnieniu: 

➢ propozycji poprawy stanu technicznego dróg gminnych i podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, określonych i usystematyzowanych na podstawie przeprowadzonej analizy 
wielokryterialnej; 

➢ zasad i kierunków działania dotyczących tworzenia nowych ciągów drogowych; 

➢ docelowych założeń dla uzyskania właściwych klas technicznych dróg, adekwatnych jednocześnie 
do możliwości ich uzyskania na poszczególnych drogach; 

➢ zasad ograniczania negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko naturalne; 

➢ zapisów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w aspekcie istniejących  
i planowanych dróg gminnych; 

➢ wskazań i zasad z obowiązującymi dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym  
i regionalnym w zakresie transportu. 

Podstawą prawną dla opracowania Plan rozwoju sieci drogowej, wymaganego w odniesieniu do każdego 
zarządcy dróg jest art. 20 pkt 1 Ustawy o drogach publicznych. 

 

 
 
 
 
Aglomeracja została utworzona na podstawie ustawy Prawo Wodne. Aglomeracja Ujazd pisana jest do 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych pod nr PLOP 043. W skład aglomeracji Ujazd 
wchodzą wszystkie miejscowości Ujazdu za wyjątkiem osiedla Piaski w Ujeździe, Buczki, Goj oraz 
przysiółków.  

W ramach Planu aglomeracji Ujazd w 2021 roku prowadzony był projekt pn. „Poprawa gospodarki 
wodnej na terenie Gminy Ujazd”. W ramach inwestycji wykonano w granicach aglomeracji w Ujeździe 
zbiornik retencyjny wody pitnej o pojemności 500 m3 oraz pompownie wody w celu podniesienia 
ciśnienia wody na Osiedlu na Wzgórzu.  

 
 
 
 
 
 

Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 - 2025

Plan aglomeracji Ujazd

https://transcomp.pl/oferta/organizacja-i-bezpieczenstwo-ruchu
https://transcomp.pl/oferta/organizacja-i-bezpieczenstwo-ruchu
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Celem programu rewitalizacji jest dążenie do poprawy degradacji społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzennej oraz technicznej na określonym terenie poprzez kompleksowe  
i interdyscyplinarne przemiany, ukierunkowane na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji z kryzysu. 

Uchwałą nr XXX.219.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku Rada Miejska w Ujeździe przyjęła aktualizację 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023.  

Aktualizację poprzedzono ankietą oraz naborem przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Oceniono, także 
postępy z realizacji dotychczasowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Znaczna część przedsięwzięć z uwagi na swój charakter ciągły nadal pozostaje w trakcie realizacji, kilka 
przedsięwzięć oceniono natomiast jako niezrealizowane, jednak zdecydowano, że pozostaną one  
w zakresie planowanej interwencji rewitalizacyjnej gminy, gdyż z punktu widzenia dalszego rozwoju  
i wyprowadzenia obszaru z kryzysu, ich realizacja jest pożądana i stanowi szansę na poprawę warunków 
społeczno-gospodarczych gminy.  

W wyniku naboru na listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych dopisano przedsięwzięcie - 
Rozbudowa kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe. 

 

Zadania realizowane w ramach programu to m.in.: 

➢ „Rewitalizacja miasta Ujazd” (w trakcie realizacji); 
➢ „Modernizacja i kompleksowe zagospodarowanie ruin zamku” (zrealizowany); 
➢ „Założenie systemu monitoringu na terenie rewitalizowanym” (w trakcie realizacji). 

 

Realizacja Programu Rewitalizacji związana była także z wykonywaniem zadań z zakresu pomocy 
społecznej, tj. wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utrzymanie trwałości 
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 zadań w tym 
obszarze było w szczególności zabezpieczenie w budżecie, a następnie wydatkowanie środków na:  

➢ zasiłki okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 
125 330,17 zł;  

➢ dodatki mieszkaniowe w kwocie 53 331,62 zł;  
➢ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 118 440,64 zł; 
➢ pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 34 807,00 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalny program Rewitalizacji Gminy Ujazd do roku 2025
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Niniejszy Program Opieki przedstawia obecny stan zachowania zabytków w Gminie, ich stan prawny oraz 
możliwości finansowania prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach. 

Gmina Ujazd konsekwentnie realizuje zadania z zakresu opieki nad zabytkami, co ma odzwierciedlenie 
w systematycznie opracowywanych Gminnych Programach Opieki nad Zabytkami.  
W ciągu ostatnich kilkunastu lat Rada Miejska w Ujeździe uchwalała kolejne dokumenty, które 
obowiązywały w latach 2007 - 2010, 2011 - 2014 i 2015 - 2018.  

Jednym z priorytetów „Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami” jest rewitalizacja miasta Ujazd 
poprzez realizację zadań takich jak m.in.: 

➢ „Rewitalizacja rynku (Placu 1 Maja) w Ujeździe”; 
➢ „Modernizacja i kompleksowe zagospodarowanie ruin zamku”. 

Kolejnym celem programu jest edukacja historyczna i promocja dziedzictwa materialnego. W 2021 roku 
dywany kwietne w Olszowej, Kluczu i Zimnej Wódce zostały wpisane na Listę Reprezentatywną 
Niematerialnego Dziedzicowa Kulturowego Ludzkości UNESCO. 

Ponadto, w 2021 roku Gmina Ujazd zleciła badania architektoniczne wschodniego i południowego 
skrzydła zamku w Ujeździe. Zrealizowano również pierwszy etap badań georadarowych w celu 
pozyskiwania pozostałych elementów fortyfikacyjnych w Ujeździe. Sukcesywnie dbano także o pomniki 
i miejsca pamięci jakim są mogiły Powstańców Śląskich (Klucz, Zimna Wódka, Olszowa, Ujazd, Jaryszów, 
Stary Ujazd). 

 
 

 
 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016 - 2021, określa 
zasady i cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej. 

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Gmina Ujazd posiadała 15 budynków, w których znajdowało się 
68 mieszkań komunalnych. Mieszkaniowy zasób gminy sukcesywnie ulega zmniejszeniu ze względu na 
prowadzoną preferencyjną sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Ujeździe nr XI/53/2011 z dnia 29 września 2011 w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami komunalnymi, która dopuszcza maksymalną bonifikatę do 80%. 

W listopadzie 2021 roku przystąpiono do opracowania wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2022 – 2026. 

W celu poprawy gospodarki mieszkaniowej w gminie Ujazd dnia 6 września 2021 roku  przystąpiono do 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, której założeniem jest budowa mieszkań. Spółkę SIM jako 
wspólnicy tworzą: Krajowy Zasób Nieruchomości oraz dziesięć gmin. Tereny przeznaczone pod 
budownictwo w ramach spółki SIM położone są na osiedlu Piaski w Ujeździe. 

W 2021 roku wykonywano drobne remonty i naprawy celem utrzymania zasobów mieszkaniowych  
w stanie nie pogarszającym się. 

 
 
 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019 – 2022

Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Ujazd na 

lata 2016 - 2021
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd to dokument strategiczny, opisujący kierunki do 
osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. cieplarnianych, zwiększenia udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawy 
postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Dokument wskazuje uzasadnienie realizacji projektów 
gminy ubiegających się o dofinasowanie ze środków zewnętrznych. 

Największe zanieczyszczenie powietrza w gminie pochodzi przede wszystkim z niskiej emisji czyli 
z indywidualnych systemów grzewczych opalanych głównie paliwami stałymi. 

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 XVII.135.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 lutego 2020 roku). Wysokość 
dotacji to 4 000,00 zł (6 000,00 zł w przypadku równoczesnej wymiany źródła ogrzewania i montażu 
instalacji fotowoltaicznej),  jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. W 2021 roku  
z dofinasowania skorzystało 66 wnioskodawców, w tym 13 wniosków obejmowało montaż instalacji 
fotowoltaicznej (aby uzyskać dofinansowanie wnioskodawca musiał realizować zadanie wraz z wymianą 
źródła ciepła bądź już posiadać ogrzewanie ekologiczne minimum 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-
5:2020 z koszem zasypowym i podajnikiem, nie posiadającym rusztu awaryjnego.). Koszt zadania w 2021 
roku to 266 000,00 zł. Wszystkie złożone wnioski w 2021 roku zostały rozpatrzone. 

Na podstawie zawartego w dniu 15.02.2021 roku porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w Gminie powstał punkt konsultacyjno–informacyjny 
Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć 
realizowanych przez uprawnionych beneficjentów. 

Punkt służy mieszkańcom w zakresie: 

➢ udzielania informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku  
o dofinansowanie Programu oraz o warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć  
z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych; 

➢ wsparcia wnioskodawców w zakresie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie pod 
kątem spełnienia wymagań określonych w Programie; 

➢ pomocy wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym 
wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników. 

W ramach funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego do WFOŚiGW w Opolu złożono  
23 wnioski o dofinansowanie. 

Tego typu dokument jest niezbędny przy ubieganiu się o środki unijne na działania w zakresie 
termomodernizacji budynków czy na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

W dniu 28.10.2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 projektu 
„Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie 
Leśnica”, którego uzasadnieniem do aplikacji o środki były zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Projekt swym zakresem obejmuje zarówno likwidację indywidualnych źródeł ciepła w jednorodzinnych  
i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych poprzez ich przyłączenie do sieci gazowej (gdzie jest to 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd
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możliwe) oraz wymianę nieefektywnie energetycznych źródeł na źródła bardziej ekologiczne.  
W projekcie uwzględniono zastosowanie OZE w postaci pomp ciepła  oraz paneli fotowoltaicznych. 
Realizacja projektu w partnerstwie z Gminami Leśnica i Bierawa wzmocni jego efekty oraz zwiększy 
stopień ochrony powietrza  na obszarze woj. opolskiego. Projekt zostanie zrealizowany do 31.12.2022 
roku. 

 
 
 
 
 
Celem opracowania jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposób ich zaspokajania na terenie 
Gminy, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł ich pokrycia do 2030 roku  
z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy. Zakres „Projektu założeń...” wynika bezpośrednio  
z ustawy „prawo energetyczne” i obejmuje: 

➢ ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe; 

➢ przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; 

➢ możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,  
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, 
energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania 
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 

➢ możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 roku „o efektywności energetycznej”; 

➢ zakres współpracy z innymi gminami. 

 

 
 
 
 
 

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 niniejszego programu, w 2021 roku Gmina Ujazd prowadziła działania związane z budową 
kanalizacji sanitarnej i wodociągów. Prowadzono również działania zmierzające do poprawy jakości 
powietrza oraz działania edukacyjne. W ramach poprawy stanu powietrza kontynuowano wdrożony  
w 2019 roku program dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, który od 2020 roku rozszerzono  
o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych.  

 

 
 

Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe na lata 2012 - 2030

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021 – 2024 z 

perspektywą na lata 2025 – 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko
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Likwidacja wyrobów zawierających azbest to szereg procedur, które wymagają nakładu znacznych 
środków finansowych, w związku z tym po raz kolejny Gmina Ujazd podpisała umowę   
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, na dofinansowanie 
zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2021 roku” 
Dofinansowanie obejmowało prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających 
azbest. Zamiarem zadania jest doprowadzenie do wzrostu ilości unieszkodliwionych odpadów 
zawierających azbest z terenu gminy Ujazd. 

W 2021 roku zostało zebranych i zutylizowanych z terenu Gminy Ujazd 19,78 Mg odpadów zawierających 
azbest na kwotę 19 284,56 zł z czego dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wyniosło 3 571,22 zł a ze 
środków WFOŚiGW w Opolu wyniosło 2 499,85 zł. Pozostałe 66 % kosztów zostało poniesione przez 
właścicieli nieruchomości, z których został zabrany azbest. 

 

 
 
 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Ujazd 
na rok 2021 został przyjęty Uchwałą nr XXIX.212.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 marca 2021 
roku. Celem programu jest zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt, ograniczenie 
niekontrolowanego rozrodu psów i kotów, opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Ujazd. Program realizowany był ze środków finansowych budżetu 
Gminy Ujazd. W budżecie zapewniona została kwota w wysokości 55 000,00 zł na realizację zadań 
określonych w Programie. 

Na realizację umowy na usługi weterynaryjne, które posłużyły do realizacji Programu, tj.: 

➢ całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 
➢ sterylizację i kastrację bezpańskich zwierząt  wydatkowano kwotę 41 513,55 zł. 

Realizowano także przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ujazd wraz z zapewnieniem 
godziwych warunków w schronisku w Kędzierzynie-Koźlu. Koszt to 11 406,00 zł. 

 
 
 
 
 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania 
społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez 
sterowanie procesem rozwoju, integracji, polityki społecznej. W 2021 roku w ramach Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 2021-2027 prowadzono poradnictwo 
specjalistyczne, prowadzono działania na rzecz rodziny, realizowano programy profilaktyczne, 
prowadzono dom dziennego pobytu i kluby seniora, organizowano prace społecznie użyteczne. W 2021 
roku do prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 11 podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ujeździe. Wykonywanie prac podjęło 10 osób, które łącznie wykonały 2 500 godzin.  

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Ujazd na lata 2011 - 2032

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 

2021 - 2027
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W ramach prac wykonywane były przede wszystkim prace porządkowe. Prace społecznie użyteczne 
aktywizują zawodowo osoby, które samodzielnie nie są w stanie podjąć zatrudnienia. 

 
 

 
 
 

 

Celem programu było efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb i rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Gminy Ujazd oraz wola kształtowania 
długookresowej współpracy gminy z Organizacjami. 

 W 2021 roku udzielono dotacji następującym organizacjom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego: 

Nazwa organizacji Tytuł zadania realizowanego przez organizację 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Gminne Zrzeszenie "Ludowe Zespoły 
Sportowe" w Ujeździe 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 175 000,00 zł 

Caritas Diecezji Opolskiej 

ochrona i promocja zdrowia - usługi pielęgnacyjne 
w środowisku domowym i rehabilitacja osób 
chorych, niepełnosprawnych, samotnych i 
starszych 

130 000,00 zł 

Polski Związek Emerytów Rencistów i 
Inwalidów 

zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w 
wieku emerytalnym 

1 000,00 zł 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim 

zadanie z zakresu działalności na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

10 000,00 zł 

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi 
Niezdrowice 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych 

1 200,00 zł 

Razem   317 200,00 zł 

 

 
 

 

W ramach działań mających na celu wsparcie rodzin z Gminy Ujazd prowadzono następujące działania: 

➢ rodzinom przeżywającej trudności  opiekuńczo-wychowawcze zapewniono wsparcie asystenta 
rodziny; 

➢ umożliwiono korzystanie z indywidualnych konsultacji psychologicznych; 
➢ udzielano pomocy w dotarciu do instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia jednego asystenta rodziny. W okresie sprawozdawczym pomocą 
asystenta rodziny objęto 9 rodzin. 

Koszt wspierania rodziny: 63 188,21 zł. 

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 2021 rok

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
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Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe. W ramach programu profilaktycznego prowadzono 
zajęcia pozaszkolne po 2,5 godziny tygodniowo w świetlicach środowiskowych w poszczególnych 
miejscowościach, tj.: Starym Ujeździe, Zimnej Wódce, Księżym Lesie, Balcarzowicach i Sieroniowicach. 
Do świetlic zakupiono materiały plastyczne, papiernicze oraz gry planszowe. W roku 2021 na zajęcia 
edukacyjne uczęszczało 106 dzieci. 

W 2021 roku zadania zostały zrealizowane w formie warsztatów profilaktycznych w szkołach. Łącznie  
z tej formy skorzystało 530 uczniów. Zakupiono matę edukacyjno–profilaktyczną, okulary alkogogle  
i narkogogle. Dofinansowano wyjazd na obóz sportowy oraz program „Bezpieczne dziecko – nawyki, 
które warto wyrobić wśród dzieci”.  

W ramach zawartej umowy z Centrum Terapii i Profilaktyki w Strzelcach Opolskich skorzystało z pomocy 
24 osoby, w tym 13 kobiet i 11 mężczyzn.  Z pomocy punktu konsultacyjnego, który służy poradami dla 
osób uzależnionych i współuzależnionych skorzystało 13 osób, w tym 2 kobiety i 11 mężczyzn. Realizacja 
powyższego programu finansowana jest ze środków uzyskanych za wydawane zezwolenia na 
prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 92 316,85 zł. 

 
 

 

 

W 2021 roku w ramach niniejszego programu: prowadzono poradnictwo psychologiczne,  
w szczególności dla osób doświadczających przemocy, rozpowszechniano materiały edukacyjne, 
prowadzono edukacje z zakresu przeciwdziałania przemocy. Funkcjonował także zespół 
interdyscyplinarny i grupy robocze. 

Pracownicy socjalni pracowali z 8 rodzinami objętymi procedurą Niebieskiej Karty, odbyło się 21 spotkań 
w ramach grup roboczych. Ogółem, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2021 roku wydatkowano 
kwotę 6 790,00 zł. 

 

 
 

 

W ramach podniesienia usług edukacyjnych Gmina Ujazd uczestniczyła w projekcie "Vulcan kompetencji 
w OPOLSKICH samorządach", który był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Działanie  Wysoka jakość systemu 
oświaty. 

Projekt trwał 2 lata i realizował go Gminny Zarząd Oświaty w  Ujeździe. Kluczowym działaniem projektu 
było: 

➢ zorganizowanie debaty uczniowskiej pt. „Nigdy nie jest za późno na zmianę” związanej  
z kształtowaniem kompetencji kluczowych”; 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ujazd na lata 2021 - 2024

Plan rozwoju oświaty na lata 2020 - 2021
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➢ stworzenie planu rozwoju lokalnej oświaty; 
➢ objęcie wspomaganiem szkół i przedszkoli. 

Z kolei udział w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu służył podniesieniu kompetencji 
pracowników zarządzających oświatą w Gminie Ujazd. 

 

 
 

 

Gmina realizując wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek  
w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 objęła pomocą w formie posiłków 14 dzieci oraz 3 osoby dorosłe. 
Pomoc przyznawana była zgodnie z podwyższonym kryterium dochodowym dla osoby samotnie 
gospodarującej i dla osoby w rodzinie, jeśli ten dochód nie przekraczał 150 % ustawowego kryterium 
dochodowego. 

Ogólny koszt dożywiania w formie posiłków w ramach rządowego Programu w 2021 roku wyniósł  
6 649,00 zł, z czego pokrywany był z dotacji rządowej w kwocie 3 989,40 zł oraz z zadań własnych  
w wysokości 2 659,60 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole”  

w Gminie Ujazd na lata 2019 - 2023
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LICZBA MIESZKAŃCÓW NA KONIEC 2021 ROKU 

6 251 
- 0,37 % ↓ 

do roku 2020 

Źródło danych: GUS 

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 roku liczba ludności w Gminie Ujazd spadła o 0,37 % w stosunku do roku poprzedniego. Jest to 
nie znaczny spadek na który w dużej mierze wpływ ma większa od liczby urodzeń liczba zgonów. 
Natomiast utrzymuje się trend wzrostowy w nowych zameldowaniach na pobyt stały, nad osobami które 
decydują się na wymeldowanie pobytu stałego, co wskazuje na rosnącą atrakcyjność gminy.
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DOCHODY 

DOCHODY OGÓŁEM WYKONANE W 2021 ROKU 

44 258 962,12 ZŁ 

+ 9,31 % ↑ 

do roku 2020 

 

DOCHODY OGÓŁEM NA MIESZKAŃCA W 2021 ROKU 

7 080,00 ZŁ 

+9,71 % ↑ 

do roku 2020 
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Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Ujazd w 2021 roku były wpływy z podatku od 
nieruchomości, które wyniosły 8,3 mln złotych i generowały 18,85 % wpływów do budżetu. 

Planowane w 2021 roku dochody budżetu w kwocie 41 524 166,21 zł, zostały zrealizowane w 106,6 %, 
w wysokości 44 258 962,12 zł. Na strukturę dochodów składały się: 

➢ dochody własne – 19 587 112,79 zł; 
➢ dotacje – 16 749 975,33 zł; 
➢ subwencje – 7 921 874,00 zł. 

 

 
 

Na dochody własne składały się następujące pozycje: 

➢ podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 6 323 358,00 zł; 
➢ podatek od nieruchomości – 8 344 644,96 zł; 
➢ podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 444 918,30 zł; 
➢ pozostałe dochody – 4 474 191,53 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody własne
44%

Dotacje celowe
38%

Subwencje ogólne
18%

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW

podatek od osób 
fizycznych

32%

podatek od osób 
prawnych

2%

podatek od 
nieruchomości

43%

pozostałe 
dochody

23%

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH
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UDZIAŁ DOTACJI I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

W DOCHODACH OGÓŁEM 

55,74 % 

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Ujazd odgrywały uzyskane w 2021 roku 
środki zewnętrzne. 

 

ŚRODKI POZYSKANE 

ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH W 2021 ROKU 

24 671 849,00 ZŁ 

 

 

 

 

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań realizowanych w 2021 roku przez 
Gminę Ujazd w związku z realizacją polityk, programów i strategii ze środków zewnętrznych (dotacje ze 
środków administracji rządowej, Unii Europejskiej i innych.  

 

 

PIT; …
PCC; 498688 CIT; 444919

Dotacje 
inwestycyjne z UE; 

3313707

inne ; 3047142

Dochody ze 
sprzedaży majątku; 

928360

Podatek od 
nieruchomości; 

8344644

Subwencje; 
7921874

Dotacje celowe; 
13436267

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY W  2021 R.

Dofinansowania pozyskane w 2021 roku
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Jednostka realizująca Tytuł projektu 
Źródło 

dofinansowania/Nazwa 
programu 

Wartość 
projektu 

wnioskowana 

Faktyczne 
dofinansowanie 

wynikające z 
umów 

wkład własny  Uwagi 

Referat Inwestycji  Spraw 
Komunalnych i 
Koordynacji Programów 
Unijnych 

Likwidacja i wymiana źródeł 
ogrzewania na ekologiczne w 

Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i 
Gminie Leśnica 

RPO WO 2014-2020 1 079 437,00 zł 334 517,52 zł 744 919,48 zł 

wartości podane dla części 
projektu obejmującej zadania 
gminy Ujazd, bez uwzględnienia 
partnerów 

Referat Inwestycji  Spraw 
Komunalnych i 
Koordynacji Programów 
Unijnych 

Sport jako narzędzie do 
aktywizacji i integracji społecznej 
– rewitalizacja kompleksu boisk 

przy Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Ujeździe 

RPO WO 2014-2020 4 388  693,89 699 817,51 zł 3 688 876,38 zł   

Referat Inwestycji  Spraw 
Komunalnych i 
Koordynacji Programów 
Unijnych/ZGKiM 

Cyfryzacja usług komunalnych 
poprzez zastosowanie w Gminie 

Ujazd ultradźwiękowych 
wodomierzy wraz z systemem 
zdalnego odczytu i platformy 

internetowej 

FUNDUSZ POLSKI ŁAD: 
PROGRAM INWESTYCJI 

STRATEGICZNYCH 
2 139 621,90 zł 1 925 659,71 zł 213 962,19 zł  

Gminny Zarząd Oświaty w 
Ujeździe 

Publiczny dostęp do Internetu dla 
każdego mieszkańca Gminy Ujazd 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020  

64 368,00 zł 64 368,00 zł 0,00 zł 
wykonanie w szkołach  15 punktów 
powszechnego dostępu do 
Internetu typu „hotspot WiFi” 

Gminny Zarząd Oświaty w 
Ujeździe 

Rozwój kompetencji cyfrowych 
osób powyżej 25 roku życia w 
Gminie Ujazd 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020  

150 000,00 zł 150 000,00 zł 0,00 zł 
szkolenia mieszkańców z terenu 
gminy oraz laptopy dla szkół na 
wartość 60 000,00 zł 

Gminny Zarząd Oświaty w 
Ujeździe 

Rozwój edukacji przedszkolnej w 
gminie Ujazd 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020  

295 597,55 zł 250 875,55 zł 30 022,00 zł 

projekt realizowany we wszystkich 
OP (na wioskach),  dotyczy: 
dodatkowych zajęć, szkoleń 
nauczycieli, doposażenia placówek 
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Gminny Zarząd Oświaty w 
Ujeździe 

Wsparcie dzieci z rodzin 
Pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym - Granty PPGR 

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020  

282 200,00 zł 282 200,00 zł 0,00 zł 

wniosek złożony w 2021 roku, 
umowa podpisana na realizację w 
2022 roku. Celem projektu jest 
wsparcie rodzin popegeerowskich 
z dziećmi w zakresie dostępu do 
sprzętu komputerowego  

OSP Niezdrowice 
Zakup rozpieraka kolumnowego 

do ratownictwa drogowego wraz z 
baterią 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej  

30 000,00 zł 15 000,00 zł 0,00 zł   

OSP Niezdrowice 

Zakup wyposażenia osobistego dla 
strażaków w postaci hełmów 

strażackich, butów i ubrań 
specjalnych 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz 
środki własne OSP 

25 380,85 zł 12 600,00 zł 627,03 zł   

OSP Niezdrowice 
Zakup toru przeszkód dla 
Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

17 071,17 zł 8 500,00 zł 571,17 zł   

Żłobek Publiczny w 
Ujeździe 

Resortowy program rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 "Maluch +" 

Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej 

40 800,00 zł 40 800,00 zł 0,00 zł   

PSP Ujazd 
PSP Jaryszów 
PSP Olszowa 

"Op@lskie dla podstawówek - 
zdalne nauczanie zbliża" 

Środki Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz 

środki budżetu 
Województwa Opolskiego 

47 999,52 zł 
29 999,70 zł 
23 999,76 zł 

47 999,52 zł 
29 999,70 zł 
23 999,76 z 

0,00 zł 

laptopy dla nauczycieli do pracy 
zdalnej 
PSP UJAZD -  16 laptopów 
PSP JARYSZÓW -  10 laptopów  
PSP OLSZOWA  - 8 laptopów 

PSP Olszowa "Laboratorium przyszłości" 

Ministerstwo Edukacji i 
Nauki we współpracy z 

Centrum GovTech w 
kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów 

60 000,00 zł 60 000,00 zł 0,00 zł 

fundusze na zakup nowoczesnych 
narzędzi wspierających odkrywanie 
talentów i rozwijanie kompetencji 
przyszłości, takich jak: współpraca, 
interdyscyplinarność, kreatywność 
i rozwiązywania problemów 
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PSP Jaryszów "Laboratorium przyszłości" 

Ministerstwo Edukacji i 
Nauki we współpracy z 

Centrum GovTech w 
kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów 

60 000,00 zł 60 000,00 zł 0,00 zł 

fundusze na zakup nowoczesnych 
narzędzi wspierających odkrywanie 
talentów i rozwijanie kompetencji 
przyszłości, takich jak: współpraca, 
interdyscyplinarność, kreatywność 
i rozwiązywania problemów 

PSP Ujazd "Laboratorium przyszłości" 

Ministerstwo Edukacji i 
Nauki we współpracy z 

Centrum GovTech w 
kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów 

84 300,00 zł 84 300,00 zł 0,00 zł 

fundusze na zakup nowoczesnych 
narzędzi wspierających odkrywanie 
talentów i rozwijanie kompetencji 
przyszłości, takich jak: współpraca, 
interdyscyplinarność, kreatywność 
i rozwiązywania problemów 

PSP Ujazd 

Rządowy wieloletni program na 
lata 2019-2023 "Posiłek w szkole" 
moduł 3 - doposażenie i poprawa 

standardu funkcjonujących 
stołówek szkolnych (własnej 

kuchni i jadalni) 

dofinansowanie ze środków 
administracji rządowej 

99 556,65 zł 78 990,05 zł 20 566,60 zł 

w ramach programu została 
zmodernizowana kuchnia oraz 
doposażona stołówka w nowy 
sprzęt 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Program asystent rodziny na rok 
2021 

dofinansowanie ze środków 
administracji rządowej 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 57 557,00 zł   

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Program ,,Posiłek w szkole i w 
domu" 

dofinansowanie ze środków 
administracji rządowej 

21 664,00 zł 21 664,00 zł 19 013,00 zł   

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Program ,,Opieka 75+" 
dofinansowanie ze środków 

administracji rządowej 
14 820,00 zł 14 040,00 zł 14 040,00 zł   
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MGODK 
Zakup i zdalny dostęp do nowości 

wydawniczych 

środki finansowe Ministra 
Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sporu 

Program Rozwoju 
czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 

Poprawa oferty bibliotek 
publicznych  

4 150,00 zł 4 150,00 zł 16 600,00 zł   

MGODK 

Koncert świąteczny pn.: 
„Więcej niż tylko Beethoven” 

muzyka klasyczna w 
nowoczesnym wykonaniu 

Śląskie Stowarzyszenie 
Samorządowe w Leśnicy 

7 500,00 zł 7 500,00 zł 2 380,00 zł  
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WYDATKI OGÓŁEM WYKONANE W 2021 ROKU 

46 852 774,00 ZŁ 

+ 24,17 % ↑ 

do roku 2020 

 

WYDATKI OGÓŁEM NA MIESZKAŃCA W 2021 ROKU 

7 495,00 zł 

+20,62 % ↑ 

do roku 2020 

 

 

 

 

 

Wydatki
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Planowane w 2021 roku wydatki budżetu w kwocie 49 569 880,69 zł zostały wykonane w kwocie 

46 852 774,34 zł, co stanowiło 94,5%. Na strukturę wydatków składały się: 

➢ wydatki bieżące - 32 385 391,00 zł; 
➢ wydatki majątkowe – 14 352 918,29 zł; 
➢ wydatki na obsługę długu –  114 465,05 zł. 

 

 

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96 % a majątkowe w 91,2 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące
69,12%

Wydatki 
majątkowe

30,63%

Wydatki na 
obsługe długu

0,25%

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW
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ZADŁUŻENIE GMINY NA KONIEC 2021 ROKU 

10 114 436,00  ZŁ 

+ 48,02 % 

do roku 2020 

 

ZADŁUŻENIE NA MIESZKAŃCA NA KONIEC 2021 ROKU 

1 618,05 ZŁ 

+48,57% 

do roku 2020 

 

 

 

 

 

 

Zadłużenie
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WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH 

WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU 

14 352 918,29 ZŁ 

 

 

 

REMONT DROGI GMINNEJ ULICY STRZELECKIEJ  
I CZĘŚĆ ULICY LIPOWEJ W NOGOWCZYCACH 

Koszt: 346 983,00zł 

W ramach inwestycji wykonano remont konstrukcji dróg 
gminnych o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 
426 m ul. Strzeleckiej nr 105753 O i na odcinku o długości 
209 m ul. Lipowej nr 105752 O. Nawierzchnie wykonano  
z mieszanek mineralno-bitumicznych (smołobeton)  
o szerokości jezdni wynoszącej odpowiednio 3,00 m dla ul. 
Strzeleckiej i 5,00 m dla ul. Lipowej 

 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY 
SŁONECZNEJ W UJEŹDZIE. 

Koszt: 147 992,33zł 

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej 
bez numeru oraz ul. Słonecznej, na którą składają się dwa 
odcinki tworzące ciąg komunikacyjny: 

➢ odcinek I o długości 94,50 m; 
➢ odcinek II o długości 52,00 m. 

Nawierzchnie wykonano z betonu asfaltowego o grubości 
łącznej 8,00 cm o szerokości jezdni wynoszącej 3,00 m do 
5,00 m. Droga posiada na odcinkach objętych przebudową 
obustronne oporniki drogowe o szerokości 0,12 m  
i pobocza o szerokości od 0,50 m – 1,00 m dla strony lewej 
i strony prawej. 

 

Inwestycje drogowe 
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WYKONANIE MONITORINGU 

Koszt: 104 569,07zł 

W wyniku zadania powstało centrum monitorowania Gminy Ujazd, 
które znajduje się na Posterunku Policji w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9. 

Centrum obserwacji wyposażone jest w: 

➢ telewizor HD - 2szt.;  
➢ rejestrator – 2 szt.; 
➢ dysk – 2 szt.  

Każdy punkt z kamerą wyposażony jest w kamerę w jakości HD min. 
4MG pikseli, zasilacz 12v 2A, modem optyczny i szafkę hermetyczną 
10 calową. 

Zainstalowano 26 kamer na terenie całej Gminy Ujazd.  

 

REWITLIZACJA PLACU 1 MAJA W UJEŹDZIE 

Zadanie jest nadal realizowane, planowany termin zakończenia 
inwestycji: 30.06.2022 roku. 

Wydatki jakie zostały poniesione w 2021 roku na inwestycję to: 
6 252 536,56 zł 

Zadanie swoim zakresem obejmuje: 

➢ wykonanie robót rozbiórkowych, w tym rozbiórkę istniejącej 
stacji paliw; 
➢ wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych granitowych oraz 
kostki kamiennej granitowej na drogach przyległych i na placu rynku; 
➢ zmianę organizacji ruchu, odwodnienie terenu, montaż instalacji 
nawadniania, przyłącza wodociągowego; 
➢ wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia i monitoringu; 
➢ budowę komory technicznej fontanny, fontannę, wykonanie 
chodnika, ramp wejściowych i schodów zewnętrznych; 
➢ wykonanie elementów małej architektury takich jak ławki, kosze 
na śmieci, słupki ograniczające wjazd i wyjazd, renowacja pomnika, 
wykonanie nasadzeń 100 szt. drzew oraz krzewów; 
➢ wykonanie nietypowych elementów nawierzchni płyt z nazwami 
sołectw i zdjęciami oraz płyt w kształcie litery U. 

Po wykonaniu rewitalizacji parametry płyty rynku wyniosą: długość 
76,00 m i szerokość 72,00 m, powierzchnia utwardzona: 5 124,20 
m2, schody i rampy: 158,11 m2, powierzchnia niecki fontanny 152,70 
m2. 

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku
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POPRAWA GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE UJAZD ORAZ 
BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ NA 
OSIEDLU PIASKI W UJEŹDZIE - ETAP III 

Zadanie jest nadal realizowane, planowany termin zakończenia 
inwestycji: 30.03.2022 roku 

Wydatki jakie zostały poniesione w 2021 roku na inwestycję to:  

2 312 836,41 zł 

Zadanie swoim zakresem obejmuje: 

➢ budowę wodociągu dł. 659,0 m z hydrantami  i kanalizacji 
sanitarnej dł. 613,5 m na osiedlu Piaski; 
➢ wykonanie projektu budowlanego na podstawie PFU; 
➢ wykonanie systemu zaopatrzenia w wodę SUW w m. Ujazd 
(roboty poza aglomeracją), tj.: budowa pomp głębinowych, rur 
studziennych, obudowy studni B1, budowę rurociągu wody surowej; 
➢ wykonanie centralnego zbiornika retencyjnego o poj. 2000 m3  
z pompownią strefową i układem dezynfekcji; 
➢ budowę tranzytowego połączenia sieci wodociągowej; 
➢ budowę systemu zaopatrzenia w wodę SUW w m. Ujazd (roboty 
w aglomeracji), tj.: budowę rurociągu wody surowej, filtra żwirowo 
piaskowego, zbiornika retencyjnego o poj. 500 m3, układu 
dezynfekcji, szafy sterującej pomp z wyposażeniem; 
➢ budowę pompowni strefowej na osiedlu Piaski; 
➢ budowę pompowni strefowej na osiedlu na Wzgórzu. 

 

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 413 W KLUCZU 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 12.04.2021 roku 

KOSZTY INWESTYCJI WYNIOSŁY: 70 607,64 zł 

Zadanie swoim zakresem obejmowało: 

➢ roboty rozbiórkowe; 
➢ zabezpieczenie ściany attykowej wzdłuż granicy działki nr 412; 
➢  roboty ziemne; 
➢ zabezpieczenie istniejącego przyłącza wodociągowego; 
➢  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
➢ wykonanie ściany oporowej z płyt typu T długości 11,26 m  
i wysokości 2,05 m; 
➢ zabezpieczenie poręczą ochronną. 
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Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej 

Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa 

Kędzierzyn 

Etap II - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM 

UJEŹDZIE 

Planowano termin realizacji do dnia: 10.12.2022 roku 

Inwestycja została przerwana przez odstąpienie od umowy z winy 
wykonawcy. Planuje się dokończyć zadanie w 2022 roku 

Wydatki jakie zostały poniesione w 2021 roku na inwestycję to:  
10 365,75 zł natomiast planowano wydać na inwestycję  
1 900 000,00 zł. 

Zadanie swoim zakresem obejmowało: 

➢ roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne; 
➢ budowę mnicha żelbetowego składającego się ze stojaka 
żelbetowego 1,4x1,05 m i wys. H=1,8 m; leżaka z rur wipro fi 600 i dł. 
L=30 m; 
➢ wykonanie rowu melioracyjnego doprowadzającego wodę dł. 
106 mb i odprowadzającego dł. 28m; 
➢ ubezpieczenie rzeki Jordan na dł. 260 mb; 
➢ wykonanie rowów melioracyjnych dł. 126 mb; 
➢ budowę ciągów pieszych o powierzchni 935,0 m2 i drogi 
dojazdowej z placem manewrowym o powierzchni 430,0 m2; 
➢ budowę wiaty drewnianej wraz z ławkami i stołami; 
➢ budowę 2 szt. mostków drewnianych; 
➢ montaż ławek i stołów wzdłuż ścieżki; 
➢ montaż budek lęgowych, domków dla owadów i tablic 
informacyjnych 
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WODA I ŚCIEKI 

 
 

 

WYDATKI NA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W 2021 ROKU 

7 907 117,23 ZŁ

 

79%

2%
5%

11%
3%

Struktura wydatków na transport i łączność  w 2021 roku

Rewitalizacja Rynku w Ujeździe

Transport zbiorowy

Drogi powiatowe

Drogi gminne

Drogi wewnętrzne

Transport publiczny
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WYDATKI NA GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ W 2021 ROKU 

213 923,36 ZŁ 

+ 16,25 % ↑ 

do roku 2020 

 

Liczba obowiązujących umów najmu 

gminnych lokali mieszkalnych w 2021 roku 

            63 

 

 

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 2021 roku kontynuowane były wcześniejsze 
założenia związane z polityką inwestycyjną w obszarze dróg publicznych. Obejmowały one między 
innymi: 

Opracowano dokumentacje projektowe na budowy i przebudowy następujących dróg: 

➢ odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach – koncepcja; 

➢ budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski w Ujeździe; 

➢ budowa drogi gminnej w Olszowej na dz. 116/9. 

Ponadto zawarto umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji, lecz ze względu na przedłużające 
się uzyskanie map dla celów projektowych podpisano aneksy z terminem do dnia 31.07.2022 roku na: 

➢ przebudowę drogi gminnej ul. Kościelnej w Sieroniowicach; 

➢ budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Sieroniowicach. 

Gmina Ujazd udzieliła dotacji dla samorządu Powiatu Strzeleckiego na budowę chodników w ciągu 
dróg powiatowych w kwocie 357 549,44 zł na następujące zadania: 
 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - 
Jaryszów w miejscowości Jaryszów ul. 1 Maja 

255 345,16 zł 

Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd 73 902,94 zł 

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1441O Zimna Wódka -
Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja 

28 301,34 zł 

Gospodarka mieszkaniowa

Infrastruktura drogowa
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W 2021 roku przeprowadzono bieżące remonty dróg: 

➢ gminnych: 

Zimna Wódka ul. Małopolna i Nogowczyce ul. Lipowa 66 305,86 zł 

 

➢ oraz wewnętrznych:   

Remont drogi wew. dz.716 i 946 w Ujeździe     25 830,00 zł 

 

Gmina Ujazd, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 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 oraz 
utrzymanie kanalizacji burzowej). 

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 był remont dróg 
gruntowych. Na realizację tego zadania wydatkowano 344 557,34 zł. 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, w trakcie 2021 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: 

➢ ZUL PINUS Janusz Osadnik Nogowczyce;  

➢ PHU Klaudia Sładek Jaryszów; 

➢ Usługi Transportowe Roman Gisman  Niezdrowice; 

➢ Krajowa i Zagraniczna Pomoc Drogowa Andrzej Matuszek Balcarzowice; 

➢ Waldemar Muszkiet  Zimna Wódka;  

➢ PROFECTUS Niezdrowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

str. 45 

 

RAPORT O STANIE GMINY UJAZD W 2021 ROKU 
 

 

 

 

 

 

POKRYCIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH 

SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ: 

66,45 % 
- 5,85 P.P ↓ 

do roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIE WYDATKI PONIESIONE NA OŚWIATĘ 

I WYCHOWANIE W 2021 ROKU 

12 431 995,24 ZŁ 

+ 16,79 % ↑ 

do roku 2020 
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W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Ujazd prowadziła 1 przedszkole publiczne z oddziałem 
zamiejscowym, 5 oddziałów przedszkolnych, 3 szkoły podstawowe oraz 2 szkoły filialne: 

Przedszkola: 

➢ Publiczne Przedszkole w Ujeździe; 
➢ Oddział Zamiejscowy w Starym Ujeździe (PP Ujazd); 
➢ Oddział Przedszkolny w Jaryszowie (SP Jaryszów); 
➢ Oddział Przedszkolny w Sieroniowicach (SP Jaryszów);  
➢ Oddział Przedszkolny w Balcarzowicach (SP Jaryszów);  
➢ Oddział Przedszkolny w Olszowej (SP Olszowa); 
➢ Oddział Przedszkolny w Zimnej Wódce (SP Olszowa);   

Szkoły: 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe; 
➢ Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie;  
➢ Filia w Sieroniowicach (SP Jaryszów); 
➢ Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej; 
➢ Filia w Zimnej Wódce (SP Olszowa). 

Oświata – podstawowe parametry

System oświatowy Gminy Ujazd w 2021 roku
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Obsługę placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, zgodnie ze swoim statutem, 
prowadzi Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe. Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary: 
finansowy, administracyjny i organizacyjny.  

 

 

 

 

W roku 2021 na dzień 30 września, w szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 83 nauczycieli na 71,79 
etatach i 48 osób na 41,63 etatach na stanowiskach administracji i obsługi. 

Stopień awansu zawodowego nauczycieli do ogółu zatrudnienia w placówkach oświatowych wynosił: 

 

Uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego, wiąże się ze znacznym wzrostem wynagrodzenia.  
W roku 2021 dyrektorzy placówek nadali 4 nauczycielom stopień nauczyciela kontraktowego a 1 
nauczyciel stał się dyplomowanym, po postępowaniu przeprowadzonym przez Opolskiego Kuratora 
Oświaty. 

W roku szkolnym 2020/2021 na doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych wydatkowana 
została kwota 33 552,99 zł, w tym: opłaty za dokształcanie wyniosły 9 120,00 zł a szkolenia nauczycieli 

 

 

 

 

Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe, dowożono lub refundowano 
rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz refundowano 
bilety miesięczne na autobus uczniom szkół podstawowych, którzy mieszkają w znacznym oddaleniu od 
szkół.  

W roku 2021 dowożono 243 uczniów do szkół podstawowych w Gminie Ujazd. 

65% (54 osoby)
17% (14 osób)

13% (11 osób)

4% (3 osoby) 1% (1 osoba)

Stopień awansu zawodowego nauczycieli do ogółu 
zatrudnienia w placówkach oświatowych

dyplomowany

mianowany

kontraktowy

stażysta

bez stopnia awansu

Kadra, doskonalenie zawodowe

Realizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniów
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6 uczniów z niepełnosprawnością dowożono do: Zespołu Placówek Oświatowych „Ósemka” w Strzelcach 
Opolskich, Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Uśmiech Dziecka” w Kędzierzynie-Koźlu, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej 
prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” w Kędzierzynie-Koźlu. 

Nakłady poniesione w roku 2021 na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 400 133,78 zł, w tym 
279 960,00 zł na bilety oraz 120 173,78 zł na dowóz uczniów niepełnosprawnych. 

 

 

 

Subwencja otrzymana z budżetu państwa na zadania oświatowe w 2021 roku wyniosła  7 032 914,97 zł. 
Ogólny koszt utrzymania placówek oświatowych, to kwota 10 997 849,00 zł, żłobka - 434 213,52 zł oraz 
GZO - 1 434 146,24 zł. 

Różnica, jaką Gmina Ujazd dopłaciła do utrzymania szkół i przedszkoli w 2021 roku, wyniosła 
5 558 216,79 zł (w roku 2020 było to 4 236 314,40 zł). 

W 2021 roku w Gminie Ujazd dokonano niewielkich inwestycji w obszarze oświaty. Nie poniesiono 
wydatków majątków na wydatki remontowe wydatkowano kwotę w wysokości 363 135,24 zł (wg 
wykonania planu na dzień 31.12.2021 roku). 

Działania podjęte w tym zakresie przestawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Placówka Działanie Kwota 

PP Ujazd wymiana filtrów 6 396,00 zł 

PSP Ujazd 

wymiana palnika 6 027,00 zł 

roboty malarskie, 141 763,81 zł 

wykonanie sufitu 4 132,20 zł 

malowanie elewacji stolarki okiennej 17 796,66 zł 

roboty malarskie na stołówce 6 200,00 zł 

modernizacja kuchni 1 000,00 zł 

usługi hydrauliczne 1 500,00 zł 

PSP 
Jaryszów 

montaż dzwonka 1 377,60 zł 

montaż korytek 1 530,00 zł 

montaż osłon 2 700,00 zł 

wykonanie poręczy 1 500,00 zł 

prace remontowo - malarskie 13 750,00 zł 

usługi remontowo budowlane 2 450,00 zł 

naprawa i remont barierek 1 950,00 zł 

GZO Ujazd wymiana paneli podłogowych 15 129,00 zł 

PSP 
Olszowa 

wymiana pomp ciepła 5 412,00 zł 

pomiary elektryczno-oświetleniowe i odgromowe 3 521,99 zł 

wykonanie pokrycia dachowego 70 432,90 zł 

uzupełnienie płytek w elewacji 3 813,00 zł 

Łącznie wydatki inwestycyjne / remontowe 308 382,16 zł 
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Koszt 
Koszt 

utrzymania 
jednego ucznia 

Subwencja i dotacja w 
przeliczeniu  na 
jednego ucznia 

(średnia) 

Koszt poniesiony 
przez gminę na 

utrzymanie jednego 
ucznia 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Ujeździe 

16 848,42 zł 10 490,54 zł 6 357,88 zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie 19 497,14 zł 19 149,98 zł 347,16 zł 

Filia w Sieroniowicach 16 167,22 zł 22 366,87 zł -6 199,65 zł 

Oddział przedszkolny w Jaryszowie 11 485,66 zł 2 881,46 zł 8 604,20 zł 

Oddział przedszkolny w Sieroniowicach 5 535,18 zł 1 039,67 zł 4 495,51 zł 

Oddział przedszkolny w Balcarzowicach 7 876,77 zł 1 954,59 zł 5 922,18 zł 

Publiczna Szkołą Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Olszowej  

15 697,44 zł 13 001,30 zł 2 696,14 zł 

Filia w Zimnej Wódce 18 938,82 zł 23 298,22 zł -4 359,40 zł 

Oddział przedszkolny w Olszowej 9 207,26 zł 2 875,59 zł 6 331,67 zł 

Oddział przedszkolny w Zimnej Wódce 7 359,45 zł 2 599,37 zł 4 760,08 zł 

Publiczne Przedszkole im. Jana Brzechwy w 
Ujeździe z oddziałem zamiejscowym w 
Starym Ujeździe 

11 950,14 zł 2 428,78 zł 9 521,36 zł 
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WYSOKOŚĆ ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW  

W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY 

10 840 185,21 ZŁ 

+1,04 % ↑ 

do roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Ujazd w 2021 roku była 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo i bezrobocie. Należy przy tym zaznaczyć, 

że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie. Aby uzyskać pomoc 

należy spełnić co najmniej dwie przesłanki, tj.: 

➢ dochód nie może przekroczyć kryterium ustawowego; 

➢ musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie. 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej* 
Liczba rodzin 
w 2021  roku 

 
długotrwała lub ciężka choroba 58  

niepełnosprawność 52  

ubóstwo 47  

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa domowego ( w tym rodziny 
wielodzietne i rodziny niepełne) 

12  

bezrobocie 33  

potrzeba ochrony macierzyństwa 6  

przemoc w rodzinie 0  

alkoholizm 14  

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego  

3  

zdarzenie losowe 0  

 

 

 

 

Rodzaj świadczenia 
Kwota wypłaconych 

świadczeń 

Świadczenie wychowawcze 500+ 6 639 913 

Zasiłek rodzinny z dodatkami 365 330,00 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka 

37 000,00 zł 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 71 594,00 zł 

Świadczenia rodzicielskie 78 281,00 zł 

Wybrane świadczenia wsparcia materialnego

Przyczyny korzystania z Pomocy Społecznej
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➢ realizowano wsparcie w ośrodku „Dom Seniora” w Niezdrowicach. W ramach oferty zapewniono: 

usługi opiekuńcze, śniadanie i obiad, dowóz, zajęcia edukacyjne, kulturalne. Z oferty Domu 

Seniora skorzystało 15 osób; 

➢ rozszerzono swoją ofertę skierowaną do seniorów o tak zwane Kluby w terenie, które działają  

w strukturze „Domu Seniora” w Niezdrowicach. Kluby działają w miejscowościach: Zimna Wódka, 

Klucz, Olszowa i Nogowczyce. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godziny  

w świetlicach wiejskich oraz w szkole podstawowej w Olszowej, pod opieką animatorki. Z tej 

formy pomocy w 2021 roku skorzystały 34 osoby; 

➢ realizowano  program „Opieka 75+” – usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnością; 

➢ realizowano prace społecznie użyteczne; 

➢ realizowano świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu pomocy 

rodzinie
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WPŁYWY Z PIT I CIT NA MIESZKAŃCA W 2021 ROKU 

1 082,75 ZŁ 

  

 

 

 

 

 

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może złożyć wniosek do CEIDG elektronicznie  
i podpisać profilem zaufanym lub skorzystać z obsługi bezpośredniej w każdym urzędzie na terenie 
całego kraju ponieważ nie ma już obowiązku rejonizacji. 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 
Stawka 

maksymalna 
Stawka  

w Gminie 
Różnica 

Podatek od nieruchomości - grunty związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 

1,03 zł 0,90 zł 0,13 zł 

Podatek od nieruchomości - budynki związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 

25,74 zł 23,00 zł 2,74 zł 

Podatek od ŚT- samochody ciężarowe pow.38 t 3 485,69 zł 2 350,00 zł 1 135,69 zł 

Podatek od ŚT- ciągniki pow. 38 t 2 694,21 zł 2 220,00 zł 474,21 zł 

Podatek od ŚT- naczepy pow. 38 t. 2 694,21 zł 1 750,00 zł 944,21 zł 
 

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych, podatku od 
nieruchomości a także budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie 
gminy Ujazd, stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Gminy. Wysokość 
obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje przedsiębiorcom 
możliwość dalszego rozwoju. 

 

Lokalna przedsiębiorczość

Podatki dla przedsiębiorców



 

str. 54 

 

RAPORT O STANIE GMINY UJAZD W 2021 ROKU 
 

 

 

Z chwilą utworzenia jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Ujazd  dnia 27.05.1990 roku część 
mienia narodowego, związana z wykonywaniem przez gminę zadań określonych w ustawie 
samorządowej, przeszła z mocy prawa na własność  Gminy Ujazd. 

W wyniku komunalizacji w latach 1990-1992 gmina nabyła mienie i stan jego na dzień 02.11.1992 roku 
wynosił: 221,0325 ha. 

Dalszy obrót i komunalizacja mienia w 1993 roku spowodowała jego wzrost do powierzchni: 221 6500 
ha na dzień 31.12.1993 roku.  

Wykonując zadania własne gminy obrót mienia następuje na podstawie obowiązujących przepisów. 
Realizując zadania nabywane są grunty pod drogi i inne tereny pod działalność publiczną w celu 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy. Wykonywanie zadań własnych spowodowało obniżenie 
powierzchni mienia komunalnego. 

 

Stan mienia na dzień 

01.01.2021 roku wynosił 

249,2299 ha 

 

Od stycznia do grudnia 2021 roku do mienia Gminy: 

↑ Przybyło:       ↓ Ubyło: 

0,7256 ha – nabycie      1,0370 ha – zbycie mienia 

0,0164 ha – nabycie z podziału geodezyjnego      0,0194 ha – zbycie z poddziału geodezyjnego 

  Razem przybyło - 0,7420 ha     Razem ubyło – 1,0564 ha  
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Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania 
Gmina w 2021 roku uzyskała następujące dochody: 

 

Dochód Kwota 

sprzedaż działek - kwota netto 659 286,35 zł 

przekształcenie wieczystego użytkowania 12 197,70 zł 

wpływy z opłat wieczystego użytkowania 8 287,74 zł 

wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów 5 456,49 zł 

obwody łowieckie 2 610,45 zł 

wpływy z najmu lokali 3 180,34 zł 

mieszkanie w OSP 1 123,56 zł 

opłata za trwały zarząd ZGKiM 2 056,78 zł 

wpływy z opłat lokalnych (umieszczenie urządzeń, 
zajęcie pasa drogowego) 

60 778,03 zł 

odsetki 312,65 zł 

wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 
nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 

256 867,33 zł 

 

W ramach obowiązujących przepisów następować będzie sukcesywna zmiana powierzchni mienia 
komunalnego w wyniku: 

➢ sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową; 
➢ sprzedaży mieszkań; 
➢ wydzielania dróg publicznych; 
➢ przejmowanych gruntów od Skarbu Państwa na realizację zadań własnych Gminy. 
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WYDATKI NA KULTURĘ W 2021 ROKU 

1 356 924,16 ZŁ 

+12,45 % ↑ 

DO ROKU 2020 

Wydatki na kulturę obejmowały utrzymanie i remonty obiektów kultury, świetlic, bibliotek, wydatki na 
wydarzenia kulturalne, w tym: imprezy plenerowe, konkursy, warsztaty, zajęcia artystyczne, organizacja 
wypoczynku dla dzieci w czasie ferii i wakacji i inne, spotkania dla seniorów i zajęcia dla dzieci  
w sołectwach. 

WYDATKI NA WYDARZENIA 

PROMOCYJNO - KULTURALNE W 2021 ROKU 

196 681,50 ZŁ 

+ 43,9 % ↑  

do roku 2020 

Znaczny wzrost wydatków, w 2021 roku w stosunku do roku 2020, spowodowany jest przywróceniem oraz organizacją 

imprez, które w 2020 roku zostały wstrzymane lub w bardzo dużym stopniu okrojone z powodu pandemii Covid-19. 

 

 

 

 

26 maja - koncert „Dla Ciebie mamo” 

26 maja obchodziliśmy Dzień Matki, z uwagi na pandemię 
koronawirusa Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności 
Kulturalnej w Ujeździe wyemitował specjalny koncert 
internetowy z tej okazji pod hasłem: „Dla Ciebie mamo”. 
Koncert okazał się miłą niespodzianką dla mam.  

Koncert obejrzało ponad 9 tys. osób. 

 

 

 

Imprezy Gminne w 2021 roku
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19 czerwca – Impreza plenerowa „Powitanie lata” 
połączone ze strefą kibica 

Podczas imprezy odbył się I Turniej Piłki Nożnej Kobiet  
o Puchar Burmistrza Ujazdu. Wzięło w nim udział sześć 
drużyn z gminnych miejscowości: Ujazdu, Jaryszowa, 
Olszowej, Nogowczyc, Zimnej Wódki oraz Starego Ujazdu. 
Zwyciężyła drużyna z Jaryszowa. Na zakończenie panie 
otrzymały z rąk Burmistrza pamiątkowe medale oraz 
puchary. 

Podczas imprezy dzieci mogły korzystać bezpłatnie z dmuchanej zjeżdżalni, trampolin, parku linowego, 
pokoju zagadek, wyspy gier, czy malowania buziek. W STREFIE KIBICA można było śledzić mecze  
Portugalia-Niemcy oraz Polska-Hiszpania. 

11-12 września – POŻEGNANIE LATA 

Impreza była alternatywą dla dożynek gminnych, których organizację uniemożliwiła pandemia. Impreza 
rozpoczęła się w sobotę od wieczornej zabawy tanecznej natomiast w niedzielę goście bawili się  
z kabaretową grupą biesiadną, program artystyczny  w gwarze śląskiej i góralskiej zaspokoił gusta 
wszystkich obecnych. Dla dzieci i młodzieży organizatorzy przygotowali dużo bezpłatnych atrakcji m.in. 
miasteczko rowerowe, cymbergaje, warsztaty cyrkowe, tkackie, szydełkowania, krawieckie, kulinarne, 
malowanie buziek, kolorowe tatuaże, warkoczyki, balonowe cuda i wiele innych. 

12 grudnia – KONCERT ŚWIĄTECZNY pt. „Więcej niż tylko 
Beethoven – muzyka klasyczna w nowoczesnym 
wykonaniu” połączony z występami dzieci uzdolnionych 
muzycznie z naszej gminy. 

Podczas widowiska można było usłyszeć utwory Jana 
Sebastiana Bacha, niemieckiego kompozytora, w wykonaniu 
zespołu saksofonowego Saxesfull Plus. Współorganizatorem 
koncertu było Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe  
w Leśnicy. Do udziału w koncercie zaprosiliśmy również 
uzdolnioną muzycznie młodzież Gminy Ujazd, uczniów  
i absolwentów szkół muzycznych. Celem imprezy jest 

pokazanie wyjątkowości muzyki jako dobra społecznego oraz promowanie jej twórców i wykonawców. 
Koncert transmitowany był również za pośrednictwem mediów społecznościowych, na stronie Ujazd TV 
na Facebooku. Koncert obejrzało ponad 2 tys. osób. Imprezę sfinansowano z dotacji otrzymanej  
z Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. 
 

31 grudnia – SYLWESTER NA ZAMKU 

Wspólne świętowanie Nowego Roku wyrosło na małą 
tradycję mieszkańców Ujazdu. Po rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią ponownie zorganizowano zabawę 
pod chmurką, która odbyła się na Placu Zamkowym  
i zgromadziła wiele osób. Wstęp na imprezę był wolny.  

Tradycyjnie Nowy Rok 2022 przywitano pokazem sztucznych 
ogni. 
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W okresie wakacyjnym od 1 lipca do 15 sierpnia M-G 
Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe wraz ze 
swoimi filiami zorganizował zajęcia rekreacyjno–
dydaktyczne dla dzieci. Zajęcia były bezpłatne. 

W tym roku poza zajęciami plastycznymi, ruchowymi  
i najbardziej wyczekiwanymi zajęciami kulinarnymi, które 
odbywały się cyklicznie, na dzieci czekało wiele innych 
niespodzianek. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się wyjazdy, w których wzięło udział łącznie 154 dzieci  
z całej gminy Ujazd.  

 

 

 

WYDATKI NA DZIAŁANOŚĆ STATUTOWĄ 

BIBLIOTEK W 2021 ROKU 

25 734,42 ZŁ 

+ 4,37 % ↑  

do roku 2020 

Wydatki na działalność statutową bibliotek dotyczą wydatków na zakup książek, konkursy, lekcje 
biblioteczne dla dzieci oraz spotkania autorskie. Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej 
działają Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe z filią Biblioteki Publicznej w Zimnej Wódce oraz 
filią Biblioteki Publicznej w Jaryszowie. 

 

 

 

 

 

 

DOTACJA PODMIOTOWA 

DLA BIBILOTEK PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 

223 580,00 ZŁ 

+19,42 % ↑ 

do roku 2020 
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WYDATKI ZREALIZOWANE 

W RAMACH KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2021 ROKU 

290 690,11 ZŁ 

- 3,62 % ↓ 

do roku 2020 

Beneficjentem zadania było Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ujeździe zrzeszające  
4 kluby LZS oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska” Ujazd. 

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

➢ dotację w kwocie 175 000,00 zł; 
➢ wpłatę 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego od osób prywatnych, 

składek członkowskich w kwocie 70 143,80 zł. 

Koszty otrzymane z dotacji, składek członkowskich, 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 
przeznaczone zostały na: opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości komunalnych, zakup  sprzętu 
sportowego, zakup paliwa, pokrycie kosztów ekwiwalentów sędziowskich, opłacenie przejazdów na 
mecze mistrzowskie, opłaty za ubezpieczenie zawodników, opłaty za udział  w rozgrywkach, opłacenie 
składek członkowskich, transfer i potwierdzenie zawodników, zakup środków  czystości i proszku do 
prania, zakup trawy, wapna, nawozów i środków do wykonywania oprysków płyt boisk, wynajem hal 
sportowych, naprawę sprzętu koszącego, wykonywanie rocznych przeglądów boisk i innych drobnych 
wydatków. 

Wydatki z budżetu gminy na utrzymanie stadionu sportowego w Ujeździe w 2021 roku wyniosły 
115 690,11 zł.  
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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. W roku 2021 roku 
Gmina Ujazd przeznaczyła w formie dotacji, środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Opolu na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu policyjnego, 
przekazanego docelowo do posterunku Policji w Leśnicy. Wartość samochodu 109 899,88 zł. 

Na finansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową jednostek OSP działających na terenie 
naszej gminy, wydatkowano środki w wysokości 261 945,84 zł z czego 191 860,90 zł to wydatki bieżące 
a 70 084,94 zł to wydatki majątkowe. 

Strażacy ochotnicy kładą bardzo duży nacisk na szkolenia doskonalące i podnoszące ich kwalifikacje  
w zakresie bezpieczeństwa i niesienia pomocy mieszkańcom naszej gminy. 22 druhów uczestniczyło  
w recertyfikacji kursu pierwszej pomocy medycznej. Gmina Ujazd na przeprowadzenie szkolenia 
przeznaczyła kwotę 6 600,00 zł Ponadto strażacy brali udział w szkoleniu podstawowym organizowanym 
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, kwalifikacje w tym 
zakresie zdobyło 10 strażaków z OSP Ujazd, OSP Stary Ujazd, OSP Zimna Wódka.  

Wspólna działalność prewencyjna jednostek OSP polega również na zabezpieczeniu i udziale w festynach 
i imprezach gminnych: 

➢ „Powitanie Lata”; 
➢ „Pożegnanie Lata”; 
➢ „Sylwester”. 

W 2021 roku Gmina Ujazd przystąpiła do realizacji zadania „Wykonanie monitoringu”, który podzielony 
został na: 

➢ ETAP I – instalacja monitoringu w miejscowościach Jaryszów, Olszowa, Klucz, Stary Ujazd, Zimna 
Wódka, Balcarzowice, Nogowczyce, Sieroniowice, SAG. na kwotę brutto 92 082,60 zł etap ten 
został realizowany w całości. 

Wykaz kamer zainstalowanych i uruchomionych w poszczególnych miejscowościach w ramach I etapu 
prac: 

 

Jaryszów 3; 

Olszowa 3; 

Klucz 1; 

Stary Ujazd 3; 

Zimna Wódka 4; 

Balcarzowice 3; 

Nogowczyce 2; 

Sieroniowice 4; 

Strefa Aktywności Gospodarczej 3. 

 



 

str. 62 

 

RAPORT O STANIE GMINY UJAZD W 2021 ROKU 
 

 

➢ ETAP II - instalacja monitoringu w pozostałych miejscowościach: 5 kamer Ujeździe i 6 kamer  
w Niezdrowicach. Zadanie ma zostać zakończone z końcem 2022 roku.  

W wyniku zadania powstało centrum monitorowania Gminy Ujazd, które znajduje się na Posterunku 
Policji w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku jednostki z terenu Gminy Ujazd uczestniczyły w ogółem 
w 158 zdarzeniach, w tym:  

➢ 35 pożarów; 
➢ 88 miejscowych zagrożeń; 
➢ 12 alarmów fałszywych. 
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WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH  

FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU: 

260 474,08 ZŁ 

+ 2,69%↑ 

do roku 2020 

 

W 2021 roku sytuacja wywołana pandemią COVID – 19 nadal wymuszała wiele ograniczeń co wpłynęło 

na realizację podejmowanych przez sołectwa poszczególnych przedsięwzięć. W miarę możliwości środki 

przesuwane były pomiędzy zadaniami, a zadania które ze względów epidemicznych nie mogły zostać 

zrealizowane zostały odsunięte w czasie. 

Mimo wielu przeciwności spowodowanych pandemią COVID – 19, fundusz sołecki w Gminie Ujazd udało 

się zrealizować na poziomie 99,11%. 

 

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2021 roku 

Lp. 
Nazwa 
sołectwa 

Przyznane środki  
w 2021 roku 

Wykonanie środków  
w 2021 roku 

Stopień 
wykonania 

1 Balcarzowice 21 913,84 zł 21 828,31 zł 99,61% 

2 Jaryszów 47 951,50 zł 47 903,51 zł 99,90% 

3 Klucz 17 550,25 zł 17 549,99 zł 100,00% 

4 Niezdrowice 39 128,42 zł 37 247,12 zł 95,19% 

5 Nogowczyce 24 167,56 zł 24 167,56 zł 100,00% 

6 Olszowa 32 223,41 zł 31 989,00 zł 99,27% 

7 Sieroniowice 40 854,68 zł 40 762,09 zł 99,77% 

8 Stary Ujazd 39 032,52 zł 39 026,50 zł 99,98% 

9 Zimna Wódka 42 916,59 zł 0,00 zł 0,00% 

Razem sołectwa 305 738,77 zł 260 474,08 zł 85,19% 
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SOŁECTWO BALCARZOWICE 

Nazwa zadania 
Wydatkowane środki 

 w 2021 roku 

Zakup kamer do monitoringu gminnego 6 000,00 zł 

Organizacja imprez wiejskich  4 000,00 zł 

Rozbiórka i zagospodarowanie byłych zbiorników 
p.poż 5 910,00 zł 

Wyposażenie świetlicy: zaparzacz do kawy, zestaw  
muzyczny Blaupunkt, zestaw do sprzątania, 
wykonanie szafy wolnostojącej, środki czystości 

5 918,31 zł 

Razem 21 828,31 zł 
 

SOŁECTWO JARYSZÓW 

Nazwa zadania 
Wydatkowane środki 

 w 2021 roku 

Zakup kamer do monitoringu gminnego oraz 
 zagospodarowanie terenu wiejskiego wokół świetlicy 
 wiejskiej 

41 919,00 zł 

Organizacja wiejskiego spotkania integracyjnego oraz  
spotkania kulturowego 

4 993,67 zł 

Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych 990,84 zł 

Razem 47 903,51 zł 
 

SOŁECTWO KLUCZ 

Nazwa zadania 
Wydatkowane środki 

 w 2021 roku 

Remont świetlicy wiejskiej 7 000,00 zł 

Dożynki wiejskie i integracja społeczności 220,00 zł 

Monitoring gminny - zakup kamer 2 000,00 zł 

Remont dróg polnych  8 030,00 zł 

Utrzymanie estetyki wsi i terenów zielonych - zakup  
paliwa do kosiarki 

299,99 zł 

Razem 17 549,99 zł 
 

 

 

 

 

Realizacja funduszu sołeckiego
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SOŁECTWO NIEZDROWICE 

Nazwa zadania 
Wydatkowane środki 

 w 2021 roku 

Zakup kamer do monitoringu wsi 10 132,62 zł 

Zakup tablic edukacyjnych - dalszy etap ścieżki 
edukacyjnej miód - las - woda 

6 915,00 zł 

Utrzymanie skwerów wiejskich 7 514,50 zł 

Organizacja imprez  3 900,00 zł 

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szatni na 
boisku sportowym w Niezdrowicach 

8 785,00 zł 

Razem 37 247,12 zł 
 

SOŁECTWO NOGOWCZYCE 

Nazwa zadania 
Wydatkowane środki 

 w 2021 roku 

Zagospodarowanie terenu wokół domu spotkań - 
dokończenie ogrodzenia wokół boiska 

18 500,00 zł 

Zakup dwóch kamer do monitoringu wsi 4 000,00 zł 

Imprezy wiejskie 1 667,56 zł 

Razem 24 167,56 zł 
 

SOŁECTWO OLSZOWA 

Nazwa zadania 
Wydatkowane środki 

 w 2021 roku 

Budowa drogi gminnej w Olszowej na działce nr 116/9 29 766,00 zł 

Utrzymanie terenów zielonych 2 223,00 zł 

Razem 31 989,00 zł 
 

SOŁECTWO SIERONIOWICE 

Nazwa zadania 
Wydatkowane środki 

 w 2021 roku 

Organizacja inicjatyw wiejskich 4 949,32 zł 

Utrzymanie oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej: mycie 
elewacji budynku świetlicy zakup rolet okiennych, itp. 

17 998,28 zł 

Utrzymanie skwerów zieleni 814,50 zł 

Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej: pralka 
automatyczna, materiałowa roleta, osłona grzejnika 

4 999,99 zł 

Zakup kamer do monitoringu gminnego 7 000,00 zł 

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej dz. 42 w 
Grzeboszowicach na dł. 270 mb 

5 000,00 zł 

Razem 40 762,09 zł 
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SOŁECTWO STARY UJAZD 

Nazwa zadania 
Wydatkowane środki 

 w 2021 roku 

Monitoring gminny 6 000,00 zł 

Wyposażenie świetlicy i remont toalety w OSP 3 666,88 zł 

Utrzymanie terenów zielonych 3 292,23 zł 

Organizacja imprez wiejskich 10 209,69 zł 

Wykonanie przyłącza elektrycznego przy stawie 5 000,00 zł 

Zakup piłkochwytów i materiałów do ich montażu 3 326,49 zł 

Zakup zestawów piknikowych 1 397,99 zł 

Zakup zestawu do piłki plażowej 2 414,51 zł 

Zakup materiałów do malowania świetlicy i wiaty 718,71 zł 

Przygotowanie dokumentacji terenu rekreacyjnego 
Starego Ujazdu 

3 000,00 zł 

Razem 39 026,50 zł 
 

SOŁECTWO ZIMNA WÓDKA 

Sołectwu Zimna Wódka na 2021 rok zostały przyznane środki w wysokości 42 916,59 zł w ramach 

funduszu sołeckiego. Sołectwo Zimna Wódka nie złożyło wniosku na wykorzystanie środków funduszu 

sołeckiego i nie realizowało zadań w tym zakresie. 
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Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Ujazd za rok 2021. Mam nadzieję, że 
opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze informacje związane  
z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca na świecie. Miejsca, w którym żyjemy, razem tworzymy, 
budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać.  

Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków 
życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych z zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, 
rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, 
stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można 
spędzać wolny czas. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i gospodarczego gminy 
konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb mieszkańców.  

Kolejnym sukcesem, szczególnie ważnym w dzisiejszej walce ze smogiem, są udzielane przez gminę 
dotacje do wymiany pieców – kopciuchów na ekologiczne systemy ogrzewania oraz wolno postępująca 
gazyfikacja.  

W 2021 roku wykonaliśmy kolejne zadania w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi zachętę dla 
mieszkańców do włączania się w życie gminy i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.  

Niestety nie zorganizowaliśmy wszystkich zaplanowanych wydarzeń kulturalnych. Pandemia 
i wprowadzane stopniowo obostrzenia zmusiły nas do rezygnacji z corocznych imprez takich jak  Dożynki 
Gminne.  

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Ujazd, a w szczególności radnym i sołtysom, za pomyślną 
współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające wnioski, z których część została już 
zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym i przyszłych budżetach.  

Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników z Urzędu Miejskiego  
i jednostek podległych, którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje 
obowiązki.  

Mając na względzie stały rozwój naszej gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia mieszkańców, 
zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw poprzez włącznie się do udziału w spotkaniach 
wiejskich, wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych przez jednostki organizacyjne, 
sołectwa czy organizacje działające na naszym terenie.  

Roku 2021 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy postrzegać 
jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe plany i koncepcje na 
kolejne lata.  

W 2021 roku została uruchomiona aplikacja gminna, która usprawniła kanał komunikacyjny pomiędzy 
urzędem a mieszkańcami. Z każdą informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem 
sieci Internet oraz tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie. 
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W 2021 roku wydano i rozdysponowano 4 numery Kwartalnika Informacyjnego Gminy Ujazd, za 
pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Burmistrza, 
urzędu oraz jednostek gminnych.   

    
         

 

 


