Protokół Nr II/2018
z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 27 listopada 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Ujeździe, która trwała od godz. 1600 do godziny 1815.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział oprócz
Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk,
Longina Napieracz – Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Radca Prawny Leszek Dulęba,
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Kierownik OPS Danuta
Ogaza, Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska oraz Irena Tiszbierek.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan
15 Radnych w sesji brało udział 15, co stanowi 100% osobowego składu Rady.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk zgłosiła wniosek o dodanie do porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia
Krainy św. Anny.
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, zatem przewodniczący przedstawił nowy porządek obrad.
Wszyscy radni zaakceptowali przedstawiony porządek; nikt nie zgłosił uwag, zatem przedstawiał się
następująco:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie :
a) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
b) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
c) wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki,
d) wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych,
e) wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego,
f) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
g) powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
h) powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki,
i) powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych,
j) powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego,
k) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu,
l) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
ł) zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok,
m) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
n) zmieniająca uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Krainy św. Anny.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej
Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń poinformował zebranych, że radny nie może brać udziału w
głosowaniu na sesji czy posiedzeniach komisji, jeżeli to głosowanie dotyczy jego interesu prawnego
(art. 25a o samorządzie gminnym), oraz poinformował, że dopóki nie zostanie zakupiony odpowiedni
sprzęt elektroniczny, głosowanie jawne imienne przebiegać będzie w formie pytania każdego radnego
z osobna i zanotowania wyników na osobnych protokołach głosowania.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przystępując do kolejnego punktu obrad przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie na przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej jest jawne.
Radna Teresa Sobota zgłosiła kandydaturę radnej Barbary Matuszek uzasadniając ją doświadczeniem
radnej w pracy samorządowej w poprzedniej kadencji Rady, zwłaszcza w pracy Komisji Rewizyjnej.
Kandydatka wyraziła zgodę.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne, w którym nie brała udziału kandydatka na
funkcję przewodniczącej Komisji:
W głosowaniu nad kandydaturą radnej Barbary Matuszek wzięło udział 14 Radnych
Za głosowało
: 14 radnych
Przeciw
: 0
Wstrzymało się
: 0 radnych
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została radna Barbara Matuszek, która uzyskała 14 głosów.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał treść uchwały, a następnie w kolejności alfabetycznej
wzywał radnych do głosowania nad uchwałą. Wszyscy radni zagłosowali: za.
Karta do głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Podjęta została uchwała Nr II.4.2018
- wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Radny Kamil Głowania zgłosił kandydaturę radnej Sandry Wewiorki uzasadniając ją również
doświadczeniem radnej w pracy samorządowej w poprzedniej kadencji Rady.
Kandydatka wyraziła zgodę.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne, w którym nie brała udziału kandydatka na
funkcję przewodniczącej Komisji:
W głosowaniu nad kandydaturą radnej Sandry Wewiorki wzięło udział 14 Radnych
Za głosowało
: 14 radnych
Przeciw
: 0
Wstrzymało się
: 0 radnych
Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została radna Sandra Wewiorka, która uzyskała 14
głosów.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał treść uchwały, a następnie w kolejności alfabetycznej
wzywał radnych do głosowania nad uchwałą. Wszyscy radni zagłosowali: za.
Karta do głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Podjęta została uchwała Nr II.5.2018
- wybór Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki.
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń poprosił o zgłaszanie kandydatur na tę funkcję.
Radny Kamil Głowania zgłosił kandydaturę Doroty Stanek. Radna w poprzedniej kadencji była
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Kandydatka wyraziła zgodę.
Nie zgłoszono więcej kandydatur.
Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne imienne, w którym nie brała udziału kandydatka na
funkcję przewodniczącej Komisji:
W głosowaniu nad kandydaturą radnej Doroty Stanek wzięło udział 14 Radnych
Za głosowało
: 14 radnych
Przeciw
: 0
Wstrzymało się
: 0 radnych

Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki została wybrana radna Dorota Stanek –
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał treść uchwały, a następnie w kolejności alfabetycznej
wzywał radnych do głosowania nad uchwałą. Wszyscy radni zagłosowali: za.
Karta do głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Podjęta została uchwała Nr II.6.2018
- wybór Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur do tej funkcji.
Radna Dorota Stanek zgłosiła kandydaturę radnego Kamila Głowania, który pełnił tę funkcję w ubiegłej
kadencji.
Kandydat wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych
Za głosowało
: 14 radnych
Przeciw
: 0
Wstrzymało się
: 0
Przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych został radny Kamil Głowania.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał treść uchwały, a następnie w kolejności alfabetycznej
wzywał radnych do głosowania nad uchwałą. Wszyscy radni zagłosowali: za.
Karta do głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Podjęta została uchwała Nr II.7.2018
- wybór Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur.
Radna Barbara Matuszek zgłosiła kandydaturę Teresy Soboty, uzasadniając ją doświadczeniem radnej
w pracy Komisji ubiegłej kadencji.
Kandydatka wyraziła zgodę.
Radna Agata Trusz zgłosiła drugą kandydaturę - radnego Józefa Duka, uzasadniając, że sprawdził się
na stanowisku przewodniczącego Komisji Rolnictwa w poprzedniej kadencji Rady.
Radny nie wyraził zgody na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W związku z powyższym głosowanie dotyczyło tylko Radnej Teresy Soboty.
W głosowaniu wzięło udział 14 Radnych
Za głosowało
: 14 radnych
Przeciw
: 0 radnych
Wstrzymało się
: 0 radnych
Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego została wybrana
radna Teresa Sobota.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał treść uchwały, a następnie w kolejności alfabetycznej
wzywał radnych do głosowania nad uchwałą. Wszyscy radni zagłosowali: za. Karta do głosowania
jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Podjęta została uchwała Nr II.8.2018.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń zarządził 15-minutową przerwę w obradach na
opracowanie propozycji składów poszczególnych Komisji. Podkreślił, aby w każdej Komisji byli
przedstawiciele różnych Komitetów Wyborczych.
Po przerwie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.
Przed przystąpieniem do wyboru składów osobowych Komisji Stałych Radca Prawny przedstawił
zasady głosowania w tej sprawie.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący obrad zwrócił się do wybranej Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - Barbary
Matuszek o propozycje kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca do składu Komisji zaproponowała:

1) Radny Bednarek Sebastian

2) Radna Michalska Małgorzata
3) Radna Trusz Agata

4) Radna Wewiorka Sandra
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne. Alfabetycznie
wzywał radnych do oddania głosu dot. uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Karta do głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Uchwała Nr II.9.2018 została podjęta jednogłośnie.
- wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący obrad zwrócił się do wybranej Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej- Sandry
Wewiorki o propozycje kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca do składu Komisji zaproponowała:

1) Radny Bednarek Sebastian

2) Radny Głowania Kamil
3) Radny Olesz Grzegorz
4) Radna Szarf Monika

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne. Alfabetycznie
wzywał radnych do oddania głosu dot. uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Karta do głosowania jawnego imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Uchwała Nr II.10.2018 została podjęta jednogłośnie.
- wyboru składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki.
Propozycje składu Komisji Budżetu przedstawiła Przewodnicząca Komisji Dorota Stanek.

W skład komisji zostały zaproponowane następujące kandydatury:

1) Radny Duk Józef

2) Radny Grabiec Andrzej

3) Radny Michalski Paweł

4) Radny Muskała Rajmund
5) Radna Trusz Agata

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne. Alfabetycznie
wzywał radnych do oddania głosu dot. uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała Nr II.11.2018 została podjęta jednogłośnie.
- wyboru składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.
Propozycje składu osobowego Komisji Kultury przedstawił Przewodniczący Komisji Kamil Głowania.
W skład komisji zaproponowano następujące osoby:

1) Radny Grabiec Andrzej

2) Radny Michalski Paweł

3) Radny Muskała Rajmund
4) Radna Sobota Teresa

5) Radna Stanek Dorota

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne. Alfabetycznie
wzywał radnych do oddania głosu dot. uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała Nr II.12.2018 została podjęta jednogłośnie.
- wyboru składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rolnictwa- Teresy
Soboty o przedstawienie propozycji składu osobowego Komisji.
Radna Teresa Sobota zaproponowała następujące kandydatury na członków Komisji:

1)Radny Duk Józef

2) Radna Matuszek Barbara

3) Radna Michalska Małgorzata
4) Radny Olesz Grzegorz
5) Radna Szarf Monika

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne. Alfabetycznie
wzywał radnych do oddania głosu dot. uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała Nr II.13.2018 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu.
Burmistrz Ujazdu opuścił salę obrad na czas omawiania projektu uchwały i jej podjęcia.
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił radnym projekt uchwały. Zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym ustalenie wynagrodzenia nowo zaprzysiężonego Burmistrza należy do
kompetencji rady gminy.
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.936) wynagrodzenie Burmistrza
składa się z :
a) wynagrodzenia zasadniczego ( kwota od 3.400 – 4.700 zł)
b) dodatku za wysługę lat (w wysokości 5 %)
c) dodatku funkcyjnego (do 1900 zł)
d) dodatku specjalnego (od 20% – 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił kwoty wynagrodzenia Burmistrzów w sąsiednich
gminach i zaproponował maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków również dla
Burmistrza Ujazdu. Radna Teresa Sobota zgodziła się z propozycją maksymalnego wynagrodzenia,
uzasadniając swoje zdanie tym, że burmistrzowie w innych gminach również otrzymali maksymalne
stawki.
Radna Agata Trusz nie zgodziła się z tą propozycją, uważa bowiem, że nie powinniśmy porównywać
pracy i wynagrodzenia nowego Burmistrza z jego poprzednikiem ze względu na dużą różnicę
doświadczenia zawodowego, oraz podkreśliła, że od niedawna mamy także stanowisko Zastępcy
Burmistrza.
Radca prawny Leszek Dulęba przedstawił od strony prawnej zasady przyznawania wynagrodzenia
Burmistrzom oraz wspominał, że Pani Katarzyna Tomczyk pełni funkcję Kierownika Referatu
Inwestycji, nie tworzymy więc dodatkowego stanowiska Wiceburmistrza. Dodał również, że brak
funkcji Zastępcy Burmistrza w sytuacji braku dyspozycyjności Burmistrza, skutkuje powołaniem
Komisarza do zarządzania gminą. Zdaniem Radcy stanowisko Zastępcy Burmistrza w naszej gminie
jest potrzebne związku z dużą ilością spraw związanych np. z inwestorami. Radni podziękowali Radcy
za przedstawienie tematu, które im wiele wyjaśnia. Radni Rajmund Muskała i Kamil Głowania
przychylili się do propozycji Radnej Agaty Trusz. Radna Barbara Matuszek pozostaje za propozycją
Przewodniczącego obrad Tomasza Cichoń.
Po dyskusji Przewodniczący poprosił Radnych o przedstawienie wniosków. Radna Dorota Stanek
zaproponowała, żeby zmniejszyć dodatek specjalny z maksymalnej stawki 40 % na 30%.
Po przeliczeniach Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń odczytał wniosek Radnej Doroty Stanek
Za oddano
10 głosów
Przeciw
5 głosów
Wstrzymujących się
0 głosów
Wniosek został przyjęty większością głosów
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
1
Wstrzymujących się
0
Uchwała Nr II.14.2018 została podjęta większością głosów.

- uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń poprosił o zreferowanie następnego punktu obrad.
Zabrał głos Sekretarz Gminy Roman Więcek. Wyjaśnił, że projekt został przygotowany na podstawie
art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i
nakłada on na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego uchwalanie rocznego planu z
gminnymi organizacjami pozarządowymi. Następnie Sekretarz odczytał:
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.
Roczny Program współpracy został opracowany po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w
sposób określony w uchwale Rady Miejskiej nr LIV/296/2010r. z dnia 28.10.2010r. Projekt programu
celem uzyskania ewentualnych uwag i wniosków, dnia 17.11.2018 roku został umieszczony na stronie
internetowej Urzędu bip.ujazd.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe, na okres do
23.11.2018 r. W czasie trwania konsultacji, do Urzędu nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi
dotyczące projektu Programu.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
1.W związku z ogłoszonym konkursem ofert, na wykonanie zadań publicznych, Burmistrz
każdorazowo powołuje komisję konkursową, której zadaniem jest opiniowanie i ocena ofert
składanych w danym konkursie.
2.W skład komisji wchodzą:
- Sekretarz Gminy – jako przewodniczący,
- przedstawiciel komórki prowadzącej – jako członek,
- przedstawiciel organizacji pozarządowej nie związany z podmiotem składającym ofertę- jako
członek,
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
4. Do zadań Komisji należy w szczególności:
- dokonanie oceny formalnej ofert,
- dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne,
- przygotowanie propozycji podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
5. Z prac Komisji sporządza się protokół.
6. Ostatecznego wyboru oferty dokonuje Burmistrz.
Wyniki konkursu ogłaszane są niezwłocznie na stronie BIP Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie organu ogłaszającego konkurs.
Następnie Przewodniczący obrad zapytał Radnych o pytania, a po chwili odczytał projekt uchwały i
poddał go pod głosowanie radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr II.15.2018 została podjęta jednogłośnie.
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
Projekt został omówiony przez Skarbnik Gminy Longinę Napieracz.
Zmiany budżetu są następujące:
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 355 000,00zł.
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 246 300,00 zł.
W wszystkich w/w działach i rozdziałach zmniejszenie planów wydatków związane jest ze zmianami
planów finansowych w celu prawidłowego realizowania budżetu w jednostkach oświatowych, w tym

zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 72 850,00 zł,
pozostała kwota 143 450,00 zł to korekta planów wydatków .
Dział 900 rozdz. 90095 w kwocie 30 000,00 zł, zmniejszenie planów wydatków środków
przeznaczonych na zakup oświetlenia świątecznego na doposażenie żłobka
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 601 300,00 zł.
W wszystkich w/w działach i rozdziałach zwiększenie planów wydatków związane jest
z zmianami planów finansowych w celu prawidłowego realizowania budżetu w jednostkach
oświatowych. W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zwiększa się plan wydatków o
kwotę 505 820,00 zł, pozostała kwota 65 480,00 zł przeznaczona jest na realizacje zadań niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.
Radna Dorota Stanek zapytała o przyczynę wzrostu wydatków oświatowych.
Jedną z przyczyną zwiększenia planów wydatków na wynagrodzenia jest wzrost płac nauczycieli
o 5%. W budżecie na 2018 rok przyjęto 3%.
Inną - dodatkowe wynagrodzenia za zastępstwa spowodowane nieobecnością z powodu choroby
i urlopem dla poratowania zdrowia.
W Dziale 855 nastąpiło zwiększenie planów wydatków na doposażenie żłobka w kwocie 30 000,00 zł.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr II.16.2018 została podjęta jednogłośnie.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Projekt przedstawiła Skarbnik Gminy.
Po zmianach budżetu Gminy zmieniają się wartości dochodów i wydatków wykazane w załącznikach
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Dochody - Budżet gminy w 2018 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę
534 073,14 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 46 570 575,85 zł, dochody bieżące
- 26 650 372,40 zł, dochody majątkowe – 19 920 203,45 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2018 roku zwiększył się o kwotę 534 073,14 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 54 283 241,86 zł, w tym: wydatki bieżące
- 25 153 314,68 zł, wydatki majątkowe – 29 129 927,18 zł.
Wynik – w roku 2018 planowany jest deficyt w kwocie 7 712 666,01 zł, który zostanie pokryty
zaciągniętymi pożyczkami i emisją obligacji komunalnych.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 497 057,72 zł.
Dług – planowana kwota długu na koniec 2018 roku – 8 993 019,00 zł jest wynikiem zaciągniętych już
pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych
pożyczek i emisji obligacji komunalnych.
Kwoty długu w latach następnych – 2019r. - 8 086 432,79 zł, 2020r. - 6 894 432,79 zł, 2021r.5 220 000,00 zł, 2022r. - 3 580 000,00 zł, w 2023r. – 1 940 000,00 zł.
Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne radnych.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych:
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr II.17.2018 została podjęta jednogłośnie.
- zmieniająca uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Krainy św. Anny.
Projekt uchwały przedstawiła Katarzyna Tomczyk.
W Uchwale Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny desygnowanym do reprezentowania Gminy Ujazd
na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny był Burmistrz Ujazdu Tadeusz
Kauch.
W zawiązku z zakończeniem kadencji przez Burmistrza Tadeusza Kaucha przygotowano projekt
uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 sierpnia
2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny, w której to uchwale
określono, że desygnowanym do reprezentowania Gminy Ujazd jest Pan Hubert Ibrom – Burmistrz
Ujazdu .
Radny Kamil Głowania zapytał, czy jest możliwość, aby uchwała była bezimienna. Dzięki temu nie
trzeba by było jej w przyszłości zmieniać. Katarzyna Tomczyk odpowiedziała, że jest taka
możliwość.

Radny Kamil Głowania zapytał także, czy może na spotkaniach Stowarzyszenia brać udział zamiast
Burmistrza jego zastępca. Na to pytanie odpowiedziano, że należy zapoznać się z Statutem
Stowarzyszenia Krainy św. Anny.

Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń zapytał Radnych czy zgadają się na wniosek Radnego Kamila
Głowani –wszyscy radni poparli wniosek.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne radnych.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała Nr II.18.2018 została podjęta jednogłośnie.

Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił odpowiedź na wniosek zgłoszony podczas XLVII
Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 23 sierpnia 2018r. dot. odtworzenia zlikwidowanego
przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 40 ul. Sławięcickiej przy Urzędzie Miejskim
w Ujeździe. GDDKiA informuje, że nie likwidował wskazanego w przedmiotowym wniosku przejścia
dla pieszych. Natomiast wyznaczenie nowego przejścia w proponowanej lokalizacji nie jest możliwe,
ponieważ nie zostałby zapewniony należyty poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdaniem
GDDKiA nowa lokalizacja powinna znajdować się bliżej skrzyżowania z ul. Kościuszki, gdzie prędkość
pojazdów jest zdecydowanie niższa oraz zapewniona zostanie wzajemna widoczność pieszych i
kierujących pojazdami. Ponadto w celu realizacji przejścia dla pieszych niezbędne jest w pierwszej
kolejności doświetlenie przedmiotowego odcinka drogi poprzez wykonanie dedykowanego oświetlenia
planowanego przejścia dla pieszych, którego obowiązek spoczywa na Gminie Ujazd.
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń złożył ustny wniosek, żeby w razie możliwości na wszystkich
sesjach obecny był Radca Prawny Urzędu Miejskiego Leszek Dulęba, uzasadniając, że ciągle zmieniają
się ustawy i obecność oraz wiedza Radcy jest niezbędna.

Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z I sesji Rady Miejskiej w Ujeździe.
Sprawy różne.
Przewodniczący Tomasz Cichoń odczytał Uchwałę Nr 673/2018 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia
19 października 2018 roku w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego” Panu
Tadeuszowi Kauch. Uroczyste wręczenie dyplomu ma miejsce na corocznej Gali Noworocznej.
Radny Józef Duk zwrócił się zapytaniem do Radcy Prawnego czy posiedzenia komisji również będą
nagrywane. Radca Prawny powołał się na art. 14 ust. 2 o samorządzie gminnym potwierdzając, że
nagrywane będą tylko sesje. Poinformował również, że gdy Gmina zakupi urządzenie umożliwiające
sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych będzie można go wykorzystywać na
komisjach, ale bez obowiązku nagrywania. Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń zapytał, czy ten
system jest już zakupiony? Skarbnik Gminy Longina Napieracz odpowiedziała, że jeszcze nie, ale są
zaplanowane środki w budżecie na rok 2019. Radna Agata Trusz zapytała o koszt systemu do
głosowania? Radca Leszek Dulęba potwierdził, że to koszt ok 50 tys. zł.
Radna Dorota Stanek zgłosiła prośbę mieszkańca o interwencję w sprawie latarni na ul. Krzywej 6.
Radna Dorota Stanek poinformowała wszystkich obecnych, że na 4 osobową rodzinę teraz przysługuje
jeden pojemnik 120 l, w związku z tym firma Remondis odbiera nie przysługujące kubły. Wyjaśniła
również, że w 2016 roku zmienił się regulamin Czystego Regionu - przedtem na 4 -osobową rodzinę
przysługiwały 2 pojemniki o 120 l, a teraz tylko jeden, więc wszystkie nadmiary będą usunięte. Radna
Barbara Matuszek zapytała, czy za pojemniki nie płaciło się na początku składania deklaracji, radna
Dorota Stanek zaprzeczyła, a Tomasz Cichoń wspomniał, że spłacanie pojemników było sprzed
założenia Związku Międzygminnego Czysty Region. Radna Dorota Stanek dodała również że od 01
grudnia do 30 marca do brązowych pojemników będzie można sypać popiół i wystawiać w dniu wywozu
odpadów zmieszanych.
Radny Paweł Michalski zapytał także czy okres wywozu odpadów w innym regionie jest taki sam jak
w gminie Ujazd? Radna Dorota Stanek odpowiedziała, że w zabudowie jednorodzinnej jest taki sam,
czyli co 2 tygodnie oraz dodała, że jest możliwe złożenie wniosku o dodatkowy pojemnik, ale trzeba się
liczyć z przeprowadzeniem kontroli poprawności segregacji. Radny Sebastian Bednarek złożył skargę
na firmę Remondis, ponieważ nie chcieli zabrać worka ze styropianem z mebli, jednak wszelkie skargi
należy zgłosić w Biurze Obsługi Mieszkańca Czystego Regiony osobiście lub pod nr telefonu
77 446 1 1 93 lub 77 446 11 97.
Radny Grzegorz Olesz korzystający po raz pierwszy z możliwości udzielenia głosu zwrócił uwagę na
brudne klosze w latarniach na rynku w Ujeździe. Pani Katarzyna Tomczyk w odpowiedzi zaznaczyła,
że kiedyś te klosze były myte raz w roku, jednak teraz czekamy na nowe latarnie w związku z
rewitalizacją rynku.
Radna Dorota Stanek zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza w sprawie stacji benzynowej, która
zlokalizowana jest na rynku. Burmistrz odpowiedział, że wygraliśmy proces sądowy z właścicielami
stacji paliw. Jeśli wszystko będzie dobrze, to w 2020 roku zostanie przeprowadzona rewitalizacja rynku.
Jednak w trosce o mieszkańców stacja paliw będzie otwarta do końca przyszłego roku. Trwają również
rozmowy z inwestorem w sprawie Stacji BP zlokalizowanej na Strefie Aktywności Gospodarczej. Radca
Leszek Dulęba potwierdził wygrany proces sądowy.
Radna Dorota Stanek zgłosiła wniosek o rozpowszechnienie informacji o otrzymaniu tytułu „Zasłużony
dla Powiatu Strzeleckiego” przez poprzedniego Burmistrza Tadeusz Kaucha, np. w Tygodniku Strzelec
Opolski. Tomasz Cichoń również podziękował radnej Teresie Sobota, która zajęła się tym wnioskiem.
Burmistrz podsumował, że jesteśmy dumni, że Burmistrz Kauch został wyróżniony i na pewno
będziemy udostępniać tą informację.
Na zakończenie Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń odczytał informacje w sprawie uprawnień i
zakazów ustawowych dotyczących pracy i działalności gospodarczej radnych oraz poinformował o
terminie oddania oświadczeń majątkowych, który wypada miesiąc po złożeniu ślubowania radnego oraz
rozdał deklaracje o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakończenie obrad.
Przewodniczący obrad wyczerpawszy porządek zakończył II Sesję Rady Miejskiej w Ujeździe.
Protokołowała:
Monika Krahl

Przewodniczący obrad:
Tomasz Cichoń

