
Protokół sesji 
V Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe 

 
Obrady rozpoczęto 25-02-2019 o godz. 16:04, a zakończono o godz. 17:45 tego samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 
1. Tomasz Cichoń 
2. Dorota Stanek 
3. Rajmund Muskała 
4. Sebastian Bednarek 
5. Józef Duk 
6. Kamil Głowania 
7. Barbara Matuszek 
8. Andrzej Grabiec 
9. Małgorzata Michalska 
10. Paweł Michalski 
11. Grzegorz Olesz 
12. Teresa Sobota 
13. Monika Szarf 
14. Agata Trusz 
15. Sandra Wewiorka 
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, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Dyrektor 
GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Kierownik 
Referatu Urzędu Miejskiego Monika Jastrzembska. 
 
Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:04) Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 
15 Radnych w sesji wzięło udział 15 osób, co stanowiło prawomocne quorum. 
 
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:09) Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad. Nie zgłoszono żadnych wniosków ani 
uwag. Porządek obrad zaakceptowali jednogłośnie.  
 
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
(16:10) Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady w okresie między sesjami 
tj. od dnia 29 stycznia 2019 r. do 25 lutego 2019 r. 
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:12) Pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Ujazdu Hubert 
Ibrom. 
Wydano zarządzenia w sprawie: - ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  szkół i 
przedszkoli prowadzonych przez gminę Ujazd,  
- zmiany planów finansowych na 2019 rok,  
- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Olszowej,  
- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie,  
- ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego 
eksploatowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ujazd,  
- powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,  
- nabycia dz. 348, 354, 355 o łącznej powierzchni 0,0414 ha położonych w Starym Ujeździe.   



 
 Podpisano umowy na :   - Opracowanie dokumentacji na zad. „Przebudowa drogi gminnej ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce”, z 
Biurem Rachunkowo-Projektowym „Grosik” z Otmic, na kwotę 6.765,00 zł. ,  
- opracowanie dokumentacji na oświetlenie w ramach zad. „Przebudowa  drogi gminnej ul. Jaryszowskiej 
w Zimnej Wódce”, z Elektrin  Instalacje Elektryczne z Leśnicy, na kwotę 8.856,00zł.,  
- opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej  gm. Ujazd oraz opracowanie inwentaryzacji drzewostanu 
wraz z projektem  gospodarki drzewostanem w otoczeniu ruin zamku, z Ekologika  Marta Stelmach 
Orachowska z Opola, na kwotą 63.960,00 zł.,  
- sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami oraz w okresie gwarancyjnym na 
zad. inwestycyjnym pn: ” Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe”, na kwotę 14.000,00 
zł. 
 
Ogłoszono przetarg na „Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe”. Termin składania 
wniosków upłynął 22.02.2019.  Wpłynęły 2 oferty.  
 
Uczestniczył:  - 31 stycznia w spotkaniu w Strzeleckich Wodociągach i Kanalizacji dotyczącym odbioru przez zakład  
wód technologicznych z Strefy Aktywności Gospodarczej,  
- 20 lutego w spotkaniu członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego,  
- również 20 lutego odbyło się spotkanie członków Związku Powiatowego TSKN w Strzelcach Op.,  
- w dniu 21 lutego w KSSE odbyło się kolejne spotkanie dotyczące odprowadzenia wód technologicznych 
z SAG Olszowa – Zimna Wódka,  
- 22 lutego odbyła się w Strzelcach Op. prezentacja nowo zakupionego taboru  autobusów, w ramach 
projektu „Poprawa jakości powietrza Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego”,   
oraz  przeprowadzono szereg zebrań sprawozdawczo wyborczych, podczas których dokonano wyboru 
nowych sołtysów i rad soleckich na kolejną kadencję.  
  
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:22)  
a. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Ujazd a Gminą Strzelce Opolskie 
dotyczącego przekazania przez Gminę Ujazd Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w 
zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu na trasie Ujazd – Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Niepublicznych Szkół w 
Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ul. Konopnickiej 2, 47 - 200 Kędzierzyn-Koźle (16:22) Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor GZO – pani Małgorzata Kulesa. 
Projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 21 lutego 2019 r. 
Radni nie zgłosili wniosków ani uwag. 
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 lutego 2019 r.  
Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Ujazd a Gminą 
Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania przez Gminę Ujazd Gminie Strzelce Opolskie zadania 
publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w 
czasie przewozu na trasie Ujazd – Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Niepublicznych Szkół 
w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ul. Konopnickiej 2, 47 - 200 Kędzierzyn-Koźle (16:28) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): 
Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Grzegorz Olesz, Monika Szarf, Sandra 
Wewiorka, Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Józef Duk, Tomasz Cichoń, Agata 
Trusz, Andrzej Grabiec, Teresa Sobota, Kamil Głowania 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
Uchwała nr V.39.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 



 
b. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd (16:29) Projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZGKiM Pan Piotr Przygoda. Projekt uchwały został szczegółowo 
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 21 lutego 2019 r. 
Radni nie wnieśli żadnych wniosków ani uwag. 
 
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 lutego 2019 r. 
 
Głosowanie w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd. 
(16:32) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): 
Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Józef Duk, 
Grzegorz Olesz, Barbara Matuszek, Sandra Wewiorka, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Agata 
Trusz, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Kamil Głowania 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
Uchwała nr V.40.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
c. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność Gminy Ujazd (16:33) Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie projektu. Pani Monika Jastrzembska Kierownik Referatu 
Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej 
omówiła projekt uchwały i poinformowała, że został on szczegółowo omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych z dnia 21 lutego 2019r.  
 
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 lutego 2019 r. 
 
Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów, stanowiących własność 
Gminy Ujazd. (16:37) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Małgorzata Michalska, Monika Szarf, Grzegorz Olesz, Barbara Matuszek, Sandra Wewiorka, Paweł 
Michalski, Sebastian Bednarek, Teresa Sobota, Rajmund Muskała, Józef Duk, Agata Trusz, Andrzej 
Grabiec, Dorota Stanek, Tomasz Cichoń 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(1): 
Kamil Głowania 
 
W związku z problemami technicznymi radny Kamil Głowania nie oddał głosu w tej sprawie. Jednak 
Tomasz Cichoń Przewodniczący Rady  stwierdził, że nie ma konieczności na przeprowadzenie 
ponownego głosowania, gdyż uchwała została przegłosowana znaczną większością głosów. Radny Kamil 
Głowania wyraził zgodę na decyzję Przewodniczącego Rady. 
 
Uchwała nr V.41.2019 została podjęta znaczną większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu sesji. 
 



d. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt (16:38) Projekt uchwały również przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Pani Monika Jastrzembska. Projekt 
uchwały również został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 21 lutego 2019 r. 
Radna Małgorzata Michalska poprosiła o numer telefonu do lek. Jana Piskonia. Pani Monika Jastrzembska 
poinformowała, że niestety nie jest w stanie podać go na sesji, ale numer telefonu jest udostępniony na 
stronie internetowej Gminy Ujazd. 
 
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 lutego 2019 r.  
Głosowanie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. (16:42) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): 
Małgorzata Michalska, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, Paweł 
Michalski, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Rajmund Muskała, Sandra Wewiorka, Andrzej Grabiec, 
Tomasz Cichoń, Józef Duk, Dorota Stanek, Agata Trusz 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
Uchwała nr V.42.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
 
e. zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (16:43) Projekt uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Tomczyk. Projekt uchwały również został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 21 lutego 2019 r. Nie zgłoszona żadnych wniosków ani 
uwag. 
 Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 lutego 2019 r.  
Głosowanie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. (16:44) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): 
Monika Szarf, Józef Duk, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, Paweł Michalski, Rajmund Muskała, 
Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Dorota Stanek, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Kamil 
Głowania, Andrzej Grabiec, Sandra Wewiorka, Agata Trusz 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
 
 
f. poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów 
oraz wynagrodzenia za inkaso (16:45) Skarbnik Gminy Longina Napieracz  przedstawiła w/w uchwałę. W związku z tym, że w ostatnich dniach 
dokonano wyboru nowych sołtysów zaistniała konieczność zmiany dotychczasowej uchwały. Przedłożony 
projekt uchwały konkretnie wskazuje z imienia i nazwiska inkasenta oraz wysokość prowizji jaką 
otrzymuje. 
 
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 lutego 2019 r.  



Głosowanie w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, 
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (16:47) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): 
Małgorzata Michalska, Agata Trusz, Monika Szarf, Kamil Głowania, Sebastian Bednarek, Sandra 
Wewiorka, Grzegorz Olesz, Dorota Stanek, Paweł Michalski, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Józef 
Duk, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
Uchwała nr V.44.2019 została podjęta znaczną większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu sesji. 
 
g. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r. (16:47)  Projekt został przedstawiony szczegółowo przez Panią Skarbnik Gminy na posiedzeniu Komisji Stałych. 
Jednak nastąpiły zmiany. Zwiększył się zwrot wydatków poniesionych w 2018 r. na zadanie inwestycyjne 
„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w gminach : Ujazd, Reńska 
Wieś i Skarbimierz” oraz zwiększył się plan wydatków majątkowych  „Zagospodarowanie terenu przy 
ruinach zamku w Ujeździe” w kwocie 300 000,00 zł.    
Zatem uchwała przedstawia się następująco: 
- zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy w kwocie 2 850 876,44 zł, 
- zmniejszenie planów dochodów w kwocie 844 907,30 zł, 
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 173 150,00 zł,  
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 2 179 119,14 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 lutego 2019 r.  
Głosowanie w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r. (16:48) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): 
Monika Szarf, Sandra Wewiorka, Józef Duk, Kamil Głowania, Dorota Stanek, Paweł Michalski, Grzegorz 
Olesz, Rajmund Muskała, Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek, Agata Trusz, Teresa Sobota, Tomasz 
Cichoń, Andrzej Grabiec, Sebastian Bednarek 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
Uchwała nr V.45.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:48) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Po zmianach budżetu Gminy uchwałą Rady Miejskiej  
w Ujeździe zmieniają się wartości wykazane w załącznikach Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Dochody - Budżet Gminy w 2019 roku zwiększył się po stronie dochodowej o 2 005,696,14 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 42 045 409,58 zł, dochody bieżące 
- 26 971 863,93 zł;  dochody majątkowe – 15 073 545,65 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o 2 005 969,14 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 44 022 290,65 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 25 803 430,49 zł, wydatki majątkowe – 18 218 860,16 zł. 
Wynik – na 2019 rok planowany jest deficyt w kwocie 1 976 881,07 zł, który zostanie pokryty 
zaciągniętymi pożyczkami i kredytami. 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 1 168 433,44 zł. 



Planowane rozchody w 2019 roku wynoszą 660 220,29 zł. 
Planowana kwota długu na koniec 2019 roku 9 336 760,41 zł. 
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego 21 lutego 2019 r.  (projekt zaakceptowany jednogłośnie). 
Pytań nie zgłoszono. 
Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (16:49) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): 
Józef Duk, Małgorzata Michalska, Monika Szarf, Sandra Wewiorka, Sebastian Bednarek, Rajmund 
Muskała, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Dorota Stanek, Grzegorz Olesz, Andrzej 
Grabiec, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, Agata Trusz 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
Uchwała nr V.46.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
Ad. 6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (16:50) Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał wnioski zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 lutego 2019 roku: 
- radna Dorota Stanek - o wznowienie kursu PKS przez osiedle Piaski (ul. Bazaltowa), 
- radny Rajmund Muskała - o utworzenie parkingu (utwardzenie terenu) oraz o naprawę dwóch 
zapadniętych studzienek kanalizacji deszczowej na terenie szkoły w Zimnej Wódce, 
- radna Barbara Matuszek - o ograniczenie ruchu transportu ciężarowego poprzez postawienie znaku „zakaz 
wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” przy wjeździe na ul. Zieloną w 
Balcarzowicach, 
- radny Grzegorz Olesz - o ustawienie przewróconego znaku informacyjnego granicy województwa na 
Wydzierowie w Niezdrowicach, 
- radnej Teresy Sobota - o załatanie dziur w Olszowej między ul. Wiejską a ul. Irlandzką. 
 
Ad. 7. Interpelacje i wolne wnioski. (16:52) Radni zgłosili następujące interpelacje: 
1) pisemny wniosek radnej Moniki Szarf o przeprowadzenie kontroli remontu przedszkola w Starym 
Ujeździe, w związku z wystąpieniem wielu nieprawidłowości; 
2) pisemny wniosek radnej Sandry Wewiorki: 
- o zamieszczenie tabliczki dojazdu do posesji na ul. 1 Maja 6 z głównej ulicy, 
- remont ul. Spokojnej w Jaryszowie 
- załatanie dziur na ul. 1 Maja; 
3) wniosek radnego Grzegorza Olesz o ponowne załatanie dziur przy kanale Gliwickim w Ujeździe; 
4) wniosek radnego Sebastiana Bednarek o załatanie dziur powstałych po zimie na ul. Słonecznej i ul. 
Kwiatowej; 
5) wniosek radnego Tomasz Cichoń na prośbę pracowników i kierowców SAG, aby zwrócić uwagę 
kierowcom dowożących pracowników do firmy Mubea, żeby nie stawali na pasie drogowym. Obecnie na 
koniec zmiany podjeżdża kilka autobusów, stoją na drodze jeden za drugim i blokują ruch drogowy (ciężko 
jest ominąć kilka autobusów naraz). Jest to sytuacja niebezpieczna zarówno dla pracowników 
wychodzących do tych busów jaki i dla innych kierowców; 
6) wniosek radnej Małgorzaty Michalskiej o postawienie znaku np. droga ślepa lub brak dojazdu do SAG 
w Grzeboszowicach, ponieważ kierowcy samochodów ciężarowych często bez wiedzy o braku dojazdu do 
SAG tam wjeżdżają uszkadzając drogi i pobocza tych dróg; 
 



 
Ad. 8. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe z 28 stycznia 2019 r. (16:52)  
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IV Sesje Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019 
r. (17:08) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): 
Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz, Sebastian Bednarek, Paweł Michalski, Monika Szarf, Dorota 
Stanek, Józef Duk, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Sandra Wewiorka, Tomasz Cichoń, Andrzej 
Grabiec, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Agata Trusz 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
Ad. 9. Sprawy różne. (17:08) Radny Józef Duk poruszył temat braku odbioru w Jaryszowie programu telewizyjnego TVP Opole. Na 
różnych organizowanych imprezach w gminie Ujazd są nagrywane reportaże, a mieszkańcy nie mają 
później możliwości zobaczenia transmisji w telewizji. 
 
Burmistrz Hubert Ibrom poinformował radnych i wszystkich obecnych gości, że natrafiliśmy na jedną 
przeszkodę formalną w związku z uchwaleniem uchwały o dofinansowanie do wymiany pieców. Dlatego 
też na obecnej sesji nie został podjęty projekt uchwały w/w sprawie.  
Pani Monika Jastrzembska wyjaśniła, że w związku z tym że w regulaminie o dofinansowanie do 
wymiany pieców mogą się ubiegać osoby prowadzące działalność gospodarczą i rolnicy (rolnikiem jest 
osoba, która jest właścicielem powyżej 1 ha) jest wymagane zaopiniowane powyższego programu przez 
Ministra Rolnictwa i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie. Obecnie nasz program 
został wysłany do w/w Urzędów i czekamy na wydanie opinii. 
 
Radny Grzegorz Olesz zwrócił uwagę na wieże przy ruinach zamku (gdzie jest gniazdo bacianie), że 
prawdopodobnie odchyla od konstrukcji metalowej. Burmistrz udzielił głosu Pani Monice Jastrzembskiej. 
Poinformowała, że zgodnie z ustawą prawo budowlane wymagany jest co 5 lat przegląd. Aktualnie mamy 
zlecenie dla firmy, która przeprowadza przegląd i czekamy na przesłanie wniosków. 
Radny Grzegorz Olesz zapytał również czy teren przy ruinach zamku będzie miał utwardzone podłoże? 
Pani Katarzyna Tomczyk odpowiedziała, że zostanie zasiana trawa odporna na deptanie i teren zostanie 
utwardzony piaskiem. Projekt jest zamieszczony na naszej stronie internetowej, więc można go tam 
zobaczyć i przeanalizować.  
 
Radna Dorota Stanek kolejny raz poruszyła temat dojazdu dzieci z osiedla Piaski autobusem szkolnym. 
Odpowiedziano, że temat zostanie ponaglony. Burmistrz dopowiedział, że wcześniej zostały 
przeprowadzone wstępne rozeznanie wśród mieszkańców osiedla Piaski. Mimo propozycji obniżki ceny 
biletu na 40 zł nie był większego zainteresowania przejazdu tym kursem.  
 
Radna Teresa Sobota poinformowała, że przy terenie SAG w Olszowej rozpoczęły się prace ziemne w 
związku z budową stacji benzynowej BP. Prace mają zostać zakończone w czerwcu br. 
 
Radna Dorota Stanek zapytała czy są zainteresowani nowi inwestorzy terenami gminy Ujazd? Burmistrz 
odpowiedział, że są prowadzone rozmowy  z różnymi inwestorami. 
 
Pani Danuta Ogaza Kierownik OPS na prośbę swoich podopiecznych poprosiła radna Dorotę Stanek, 
która jest pracownikiem Związku Międzygminnego „Czysty Region” o wyjaśnienie pism w sprawie 
przeprowadzania kontroli, w trakcie których stwierdza się, że z nieruchomości oddano większą ilość 
odpadów niż tą która wynika z regulaminu ZMCR. Pani Dorota Stanek po długiej dyskusji w tej sprawie 
zaproponowała, aby na kolejną sesję zaprosić przedstawiciela Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” w celu odpowiedniego wyjaśnienia tego problemu. 



 
Radny Józef Duk w związku z poruszeniem w/w tematu wspomniał, że bardzo dużo śmieci leży przy 
poboczach dróg gminnych i powiatowych. 
Radny Grzegorz Olesz zapytał jakie będą podejmowane dalsze kroki z odwodnieniem ul. Gliwickiej  
w Niezdrowicach? Burmistrz wyraził swoje zadowolenie, że udało się zorganizować konsultacje 
społeczne. Pod koniec marca zostanie zorganizowane spotkanie z projektantem, żeby sprawdzić 
ukształtowanie terenu, odpływy wód itd. i odpowiednio zaprojektować i rozwiązać problem z 
odprowadzeniem wód z pól.  
 
Radna Monika Szarf na prośbę mieszkańców zgłosiła problem zastawiania przejazdu mieszkańcom 
dojeżdżającym do swojej posesji poprzez stawianie samochodów przy przedszkolu w Starym Ujeździe. 
Czy jest możliwe namalowanie koperty, że na czas odprowadzenia dzieci do przedszkola można stać 
bezpośrednio przy wejściu do przedszkola? Burmistrz odpowiedział, że jest to kwestia zmiany organizacji 
ruchu i rozwiązania problemu przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. 
 
Na zakończenie zabrał głos Gość obecny na Sesji, który miał pytanie dotyczące dotacji do wymiany 
pieców. Jednak z uwagi, że ten temat nie został omówiony Pani Monika Jastrzembska zaprosiła Pana, aby 
zgłosił się do Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i 
Działalności Gospodarczej pokój nr 11 w celu wyjaśnienia. 
 
Ad. 10. Zakończenie posiedzenia. (17:45) Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył V sesję Rady Miejskiej. 
         
Zakończono sesję (17:45) 
 
Protokołowała: 
Monika Krahl 
         Przewodniczący obrad: 
         Tomasz Cichoń 
 


