
Protokół sesji 
VI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe 

 
Obrady rozpoczęto 25-03-2019 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 19:18 tego samego dnia. 
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 
1. Tomasz Cichoń 
2. Dorota Stanek 
3. Rajmund Muskała 
4. Sebastian Bednarek 
5. Józef Duk 
6. Barbara Matuszek 
7. Andrzej Grabiec 
8. Małgorzata Michalska 
9. Grzegorz Olesz 
10. Teresa Sobota 
11. Monika Szarf 
12. Agata Trusz 
13. 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 Pani Irena Tiszbierek, Inspektor Referatu Ochrony Środowiska 
Ewelina Wientzek oraz zaproszeni goście: przedstawiciel Związku Międzygminnego „Czysty Region” 
Pani Ewa Dudzińska i Strażak Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Piotr Zdziechowski. 
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:00) 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 
15 Radnych w sesji wzięło udział 13 osób, co stanowiło prawomocne quorum. 
 
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:02) 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad.  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wygłoszenie prelekcji przez Strażaka Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op. dot. 

zagadnień związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych, instalowania czujek 
czadu i dymu. 

4. Spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego „Czysty Region”. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
6. Informacja o pracy Burmistrza. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez  Gminę Ujazd, 

b) przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019 – 2021, 
c) udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

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



d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, 
e) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy, 
f) szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i 
formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty, 

g) nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”, 
h) nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”, 
i) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r., 
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

 
8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok. 
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2018 rok. 
10. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków poniesionych na funkcjonowanie 

funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw w gminie Ujazd. 
11. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.  
12. Interpelacje i wolne wnioski. 
13. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej. 
14. Sprawy różne. 

15. Zakończenie posiedzenia. 
Nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag. Porządek obrad zaakceptowali jednogłośnie. 
 
Nastąpiła zmiana quorum (16:02) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 
Do sesji dołączyli radni:  
1. Paweł Michalski 
Nastąpiła zmiana quorum (16:03) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15 
Do sesji dołączyli radni:  
1. Kamil Głowania 
 
Ad. 3. Wygłoszenie prelekcji przez Strażaka Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Op. dot. 
zagadnień związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych, instalowania czujek czadu 
i dymu. (16:04) 
Strażak Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich mł. bryg. Piotr Zdziechowski w ramach 
prewencji społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo” 
wygłosił prelekcję dotyczącą m.in. zagadnień związanych z pożarami sadzy w przewodach 
kominowych, instalowania czujek czadu i dymu. Zasad postępowania po zaistnieniu zdarzenia 
pożarowego i miejscowego zdarzenia oraz zasad zgłaszania służbom ratunkowym.  
Burmistrz poinformował, że otrzymał pismo z Zakładu Kominiarskiego z Raszowej, które przedstawia 
listę posesji, których właściciele lub zarządcy nie przystąpili do okresowej kontroli stanu technicznego 
przewodów kominowych w roku 2018.  
Radny Józef Duk zapytał czy płacenie kominiarzowi za usługę jest obowiązkiem?  



Radni dyskutowali o procedurze alarmowania. Także zostały podjęte rozmowy w sprawie dotacji 
celowej dla Powiatu Strzeleckiego do zakupu 2 sztuk aparatów oddechowych. 
 
Ad. 4. Spotkanie z przedstawicielem Związku Międzygminnego „Czysty Region”. (16:54) 
Pani Dorota Stanek (pracownica Związku Międzygminnego „Czysty Region”) wraz z Panią Ewą 
Dudzińską (główną księgową ZMCR) przedstawiły propozycje zmian do Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Wyjaśniły, że 
najważniejszą kwestią jest dostosowanie regulaminu do Rozporządzenia Ministra Środowiska  
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które weszło 
w życie z dniem 1 lipca 2017 r. Zmiany mają dotyczyć wprowadzenia m.in.: 
- selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji (ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów) w zabudowie wielorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają 
odpady komunalne (w tym domki letniskowe), 
- selektywnej zbiórki papieru z terenu nieruchomości niezamieszkałych, 
- selektywnego zbierania popiołu z nieruchomości zamieszkałych w zakupionych przez właścicieli 
nieruchomości pojemnikach, 
- zmiany w organizacji zbiórki akcyjnej, 
- zmiany systemu dystrybucji worków dla nieruchomości jednorodzinnych w pakietach półrocznych  
(2 żółte na osobę na miesiąc, 2 zielone na nieruchomość na miesiąc, 1 niebieski na osobę na miesiąc). 
Pani Dorota Stanek poinformowała również, że zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dla 
mieszkańców Gminy Ujazd, które odbędą się 26 marca 2019 r. o godz. 16:30 na Sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Ujeździe.  
Radna Małgorzata Michalska zapytała czy zwiększy się odpłatności za odbiór śmieci. Pani Ewa 
Dudzińska odpowiedziała, że na ten rok nie zapowiadają podwyżek, jednak w przyszłym roku ma 
wzrosnąć opłata marszałkowska za składowanie odpadów o ok 100 zł i ewentualnie później będą 
informować o zwiększeniu opłaty. 
Burmistrz poruszył temat budowy PSZOK-u na terenie Ujazdu. Pani Dorota Stanek wyjaśniła, że jest 
podpisane dofinansowanie, ale wystąpił problem z dostępem do wody. Aktualnie trwają konsultacje  
w sprawie jak najlepszego rozwiązania tego problemu.  
 
Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
(17:39) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  
w okresie między sesjami tj. od dnia 26 lutego 2019 r. do 25 marca 2019 r. 
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 6. Informacja o pracy Burmistrza. (17:40) 
Pisemną informację o pracy w okresie między sesyjnym przedstawił Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. 
Wydano zarządzenia w sprawie: 
- zmiany planów finansowych na 2019 rok, 
- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej, 
- powołania Komisji Konkursowej  do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie, 
- ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów będących własnością Gminy Ujazd, 



- przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018 rok. 
 
Podpisano umowy na : 
- opracowanie dokumentacji na :  zakup oraz dostawę i montaż wiaty magazynowej oraz 

wykonanie ogrodzeń i piłkochwytu na boisku sportowym, w Niezdrowicach ,  
z AR STUDIO  z Kędzierzyna Koźla ul. Matejki 4/3, na kwotę 2.798,80 zł.  

- zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe, z Konsorcjum firm: PH- 
PROFECTUS, z Niezdrowic, ul. Wiejska 8 i Zakład  Ogólnobudowlany A. Kiowski  
z Niezdrowic, ul. Wiejska 8, na kwotę 1.173.073,58 zł, 

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę   wiaty  przy 
domu spotkań w Zimnej Wódce, z Usługi projektowe M. Maciołek z Strzelec Op., na kwotę 
9.000,00 zł. , 

- zarurowanie rowu na boisku sportowym w Jaryszowie, z Przedsiębiorstwem Handlowo- 
Usługowym  TRANSKOM z Jaryszowa, na kwotę 15.000,00 zł. 

 
 
Ogłoszono przetarg na: 
-  „Budowę świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem.  
Termin zgłaszania ofert upłynął 22 marca br. Wpłynęło 6 ofert, obecnie trwa ich weryfikacja, 
- „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn Koźle, Gminy 

Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” – Etap I Zagospodarowanie Parku w Ujeździe. Termin 
składania ofert upływa 08 kwietnia 2019 roku. 

 
Uczestniczył: - 26 lutego w spotkaniu w Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu dot. budowy 

obwodnicy Ujazdu, 
- 11 marca w Konsulacie  we  Wrocławiu  w uroczystościach  wręczenia Panu Helmutowi 

Pasdzior Krzyża Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, 
- 14 marca w Starostwie Gliwickim w spotkaniu dot. budowy obwodnicy, 
- 15 marca w posiedzeniu członków Związku „Jedź z Nami” w Strzelcach Op., 
- 18 marca w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Prószkowie, 
-   20 marca w Nadleśnictwie w Rudzińcu w spotkaniu  dot. zatwierdzenia Planów Łowieckich na 

2019 rok. 
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: (18:00) 
a. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w 
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez  Gminę Ujazd (18:00) 
Projekt uchwały krótko przedstawiła Dyrektor GZO – pani Małgorzata Kulesa. 
Projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 21 marca 2019 r.  
Radna Teresa Sobota zapytała czy zmieniają się godziny otwarcia przedszkoli? Dyrektor GZO 
odpowiedziała, że uchwał nic o tym nie mówi i że nic się nie zmienia. Radni nie zgłosili wniosków ani 
uwag. 
 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 marca 2019 r.  
Głosowanie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Ujazd. (18:03) 
Wyniki imienne: 



ZA(15):Kamil Głowania, Sandra Wewiorka, Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Monika Szarf, Agata 
Trusz, Paweł Michalski, Teresa Sobota, Małgorzata Michalska, Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń, 
Grzegorz Olesz, Józef Duk, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
Uchwał nr VI.47.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
b. przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019 – 2021 (18:04) 
Projekt uchwały oraz Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 został szczegółowo 
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych przez Panią Danutę Ogaza. Radni nie zgłosili 
żadnych wniosków ani zapytań do przedstawianej uchwały. 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 marca 2019 r. 
Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2023. (18:05) 
Wyniki imienne: 
ZA(15):Grzegorz Olesz, Sandra Wewiorka, Paweł Michalski, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, 
Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Agata Trusz, Teresa Sobota, Monika Szarf, 
Andrzej Grabiec, Józef Duk, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
Uchwał nr VI.48.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
c. udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 
ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie 
Gminy Ujazd (18:05) 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewelina Wientzek - Inspektor Referatu Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. Radni szczegółowo 
zapoznali się z uchwałą i regulaminem w sprawie dotacji na wymianę starego kotła na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 21 marca 2019 r. Radni nie wnieśli uwag do omawianego projektu. 
Głosowanie w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na 
terenie Gminy Ujazd, (18:09) 
Wyniki imienne: 
ZA(15):Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Sandra Wewiorka, Rajmund Muskała, Monika Szarf, Teresa 
Sobota, Sebastian Bednarek, Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Dorota Stanek, Paweł 
Michalski, Agata Trusz, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Andrzej Grabiec 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
Uchwał nr VI.49.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 



d. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (18:09) 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Irena Tiszbierek Kierownik Referatu SO i USC. Radni szczegółowo 
zapoznali się z uchwałą na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 21 marca 2019 r. Temat 
udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu do zakupu  
2 sztuk aparatów oddechowych został również poruszony w trakcie wygłoszenia prelekcji przez 
Strażaka PSP Strzelce Op. 
Głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (18:11) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Sandra Wewiorka, Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, 
Sebastian Bednarek, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Agata Trusz, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, 
Rajmund Muskała, Józef Duk, Paweł Michalski 
PRZECIW(1): 
Grzegorz Olesz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
 
Uchwał nr VI.50.2019 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
e. określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy (18:11) 
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy – Roman Więcek. 
Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez radnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych  
i odczytaniu przez Wiceprzewodniczącą Dorotę Stanek pozytywnej opinii ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 marca 2019 r. przystąpiono do głosowania w/w 
uchwały. 
Głosowanie w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. (18:13) 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Rajmund Muskała, Sandra Wewiorka, Monika Szarf, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, 
Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, Małgorzata Michalska, Andrzej Grabiec, Teresa Sobota, Grzegorz 
Olesz, Sebastian Bednarek, Dorota Stanek, Agata Trusz, Józef Duk 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
 
Uchwał nr VI.51.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
f. szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych 
wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty (18:13) 
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy – Roman Więcek. 
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 21 
marca 2019 r. Po dokonanych poprawkach, radni nie zgłosili więcej zastrzeżeń do w/w Uchwały. 



Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 marca 2019 r. 
Głosowanie w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i 
formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty. (18:16) 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Rajmund Muskała, Józef Duk, Paweł Michalski, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Monika 
Szarf, Tomasz Cichoń, Dorota Stanek, Sandra Wewiorka, Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, 
Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
 
Uchwał nr VI.52.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
g. nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd” (18:16) 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący komisji doraźnej ds. nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Ujazd” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd” Hubert Ibrom. Projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych z dnia 21 marca 2019 r. Radni nie wnieśli żadnych wniosków 
ani uwag.  
Głosowanie w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd” (18:18) 
Wyniki imienne: 
ZA(14):Grzegorz Olesz, Sandra Wewiorka, Monika Szarf, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, 
Sebastian Bednarek, Teresa Sobota, Rajmund Muskała, Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Andrzej 
Grabiec, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Agata Trusz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): 
Paweł Michalski 
BRAK GŁOSU(0): 
 
Uchwał nr VI.53.2019 została podjęta znaczną większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu sesji. 
 
h. nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd” (18:18) 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący komisji doraźnej ds. nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Ujazd” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd” Hubert Ibrom. Projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych z dnia 21 marca 2019 r. Radni nie wnieśli żadnych wniosków 
ani uwag.  
Głosowanie w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”, (18:19) 
Wyniki imienne: 



ZA(15): Sandra Wewiorka, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Kamil 
Głowania, Monika Szarf, Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Małgorzata Michalska, 
Paweł Michalski, Andrzej Grabiec, Dorota Stanek, Agata Trusz, Józef Duk 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
 
Uchwał nr VI.54.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
i. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r. (18:19) 
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz.  
Zwiększenie planu dochodów w kwocie 89 931,00 zł nastąpiło na skutek: zwiększenia subwencji 
oświatowej . 
Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 54,00 zł wynika z zmniejszenia dotacji związanej z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej – Ewidencja działalności Gospodarczej. 
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 10 765,00 zł wynika z korekty funduszu sołeckiego (zmiana 
rozdziału klasyfikacji) Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 7 000,00 zł. oraz  przeniesienie 
środków na wynagrodzenie dla kierowcy OSP Olszowa  w kwocie 3 165,00 zł i zabezpieczenie 
dodatkowych środków na dotację w kwocie 600,00 zł. 
Zwiększenie planów wydatków w kwocie 100 642,00 zł wynika z: 
- dotacji dla starostwa powiatowego na „Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno-
serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych II etap – zakup 2 sztuk aparatów ochrony dróg 
oddechowych” w kwocie 600 zł, 
-  zwiększenia wydatków na  wynagrodzenie (umowę zlecenie) dla kierowcy OSP Olszowa w kwocie 
3 165,00 zł, 
- zabezpieczenia środków na „ Utwardzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej – Zimna Wódka” w 
kwocie 57 317,80 zł 
- zwiększenia plan wydatków- montaż siatek w oknach PSP – Ujazd w celu zabezpieczenia placu zabaw 
Żłobka Publicznego w kwocie 9 100,00 zł, 
- zwiększenia planu wydatków w celu rozliczenia otrzymanych środków  od KSSE na zadanie „Budowa 
przyłącza energetycznego do przepompowni” w kwocie 14 911,94 zł, 
- zwiększenia planu wydatków w celu rozliczenia otrzymanych środków  od KSSE na zadanie „Budowa 
oświetlenia przy ul. Polskiej” w kwocie 8 547,26 zł 
- korekty funduszu sołeckiego zmiana rozdziału klasyfikacji Fundusz sołecki – Niezdrowice w kwocie 
7 000,00 zł. 
 
Skarbnik Gminy dodała, że nastąpiła zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 754 rozdz.75411  
z : budowa – „Stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego” 
na: „Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony dróg 
oddechowych II etap – zakup 2 sztuk aparatów ochrony dróg oddechowych”. 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 marca 2019 r. 
 



Głosowanie w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r. (18:21) 
Wyniki imienne: ZA(15): Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Monika Szarf, Sandra Wewiorka, 
Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, Dorota Stanek, Paweł Michalski, Teresa Sobota, Barbara 
Matuszek, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Sebastian Bednarek, Józef Duk 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
 
Uchwał nr VI.55.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
j. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (18:21) 
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 89 877,00 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 42 135 286,58 zł, dochody bieżące 
- 27 061 740,93 zł;  dochody majątkowe – 15 073 545,65 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o 89 877,00 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 44 112 167,65 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 25 811 930,49 zł, wydatki majątkowe – 18 300 237,16 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 1 249 810,44 zł. 
Planowane rozchody w 2019 roku wynoszą 660 220,29 zł. 
Planowana kwota długu na koniec 2019 roku 9 336 760,41 zł. 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego 21 marca 2019 r.  (projekt zaakceptowany jednogłośnie). 
Pytań nie zgłoszono. 
Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (18:22) 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Rajmund Muskała, Sandra Wewiorka, Grzegorz Olesz, Monika Szarf, Barbara Matuszek, 
Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek, Dorota Stanek, Józef 
Duk, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Agata Trusz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
 Uchwał nr VI.56.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
Ad. 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok. 
(18:22) 
Ad. 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2018 rok. (18:23) 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń zwrócił się do Kierownik OPS Pani Danuty Ogaza  
o przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok oraz 
sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 



Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2018 rok. Jednak z uwagi na fakt, że w/w sprawozdania zostało 
szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych z dnia 21 marca 2019 r. Radni 
zdecydowali o braku potrzeby ich kolejnego przedstawienia. Następnie Tomasz Cichoń przeszedł do 
kolejnego punktu porządku obrad. 
Ad. 10. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków poniesionych na 
funkcjonowanie funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw w gminie Ujazd. (18:23) 
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Barbara Matuszek. 
Radna poinformowała, że dnia 7 marca 2019 r. odbyła się kontrola wydatków poniesionych na 
funkcjonowanie funduszu sołeckiego, w której uczestniczyło 4 radnych, co stanowiło prawomocne 
quorum oraz Pani Longina Napieracz Skarbnik Gminy. Komisja nie wniosła uwag co do celowości  
i zasadności poniesionych wydatków. 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednomyślnie go przyjęli przez głosowanie. 
Ad. 11. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (18:25) 

1) Z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki:  
-  pisemny wniosek radnej Agaty Trusz w sprawie naprawy nawierzchni ulicy przy posesji pana 
Tomasza Profusa (droga dojazdowa od ulicy Traugutta), 
- wniosek radnej Doroty Stanek, aby skierować pismo do Powiatu Strzeleckiego z prośbą  
o  udzielenie w trybie informacji publicznej kserokopii książki obiektu mostu na kanale Gliwickim w 
Ujeździe;  
      2) z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych z dn. 21 marca 2019 r.: 
-  radna Małgorzata Michalska – z prośbą o załatanie dziur na ul. Strzeleckiej 1-2 w Sieroniowicach 
(boczna ulica od ulicy Zielonej), 
- radna Teresa Sobota - o sprawdzenie kierunków ustawienia punktów świetlnych na ul. Europejskiej  
w Olszowej, które uległy zmianie po ostatniej wichurze, 
- radna Dorota Stanek – w sprawie rozpatrzenia możliwości wykonania inwestycji polegającej na 
dwustronnym zasilaniu w wodę osiedla Piaski w Gminie Ujazd. 
 
Ad. 12. Interpelacje i wolne wnioski. (18:26) 
Zgłoszono następujące wnioski: 
1) pisemny wniosek radnej Barbary Matuszek o naprawę mostku (przepustu) na ul. Dębowej  
w Balcarzowicach, ponieważ zagraża bezpieczeństwu przejeżdżających samochodów i ciągników 
rolniczych; 
2) wniosek radnego Tomasza Cichonia w sprawie usunięcia dwóch suchych drzew na placu zabaw przy 
ul. Gliwickiej w Ujeździe (przy posesji p. Ociepka); 
3) wniosek radnej Teresy Soboty o wyczyszczenie przepustów kanalizacji burzowej w Olszowej; 
4) wniosek radnego Grzegorza Olesz o prawidłowe ustawienie znaków drogowych na ul. Wiejskiej  
w Niezdrowicach. 
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał odpowiedzi na zgłoszone interpelacje z V Sesji RM.  
Radni dyskutowali nad pisemna odpowiedzią opracowaną przez Referat Inwestycji w sprawie 
przeprowadzenia kontroli zadania inwestycyjnego pod nazwą „Głęboka kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”. 
Radni stwierdzili, że jeśli usterki objęte są 5 – letnią gwarancją i protokół zakończenia inwestycji 
podpisał Inspektor Nadzoru Budowlanego nie ma potrzeby przeprowadzenia kontroli przez Komisję 
Rewizyjną.  



Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosku dot. zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej w 
sprawie przeprowadzenia dodatkowej kontroli zadania inwestycyjnego pod nazwą „Głęboka 
kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznego 
Przedszkola w Starym Ujeździe”. 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 
Za oddano    1 głos 
Przeciw     10 
Wstrzymujących się    4 
Wniosek został odrzucony. 
 
Ad. 13. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej. (18:47) 
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z V Sesje Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 2019 
r. (18:47) 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Dorota Stanek, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz, Barbara Matuszek, 
Rajmund Muskała, Józef Duk, Monika Szarf, Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, 
Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Sandra Wewiorka 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
BRAK GŁOSU(0): 
Protokół z V Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
Ad. 14. Sprawy różne. (18:47) 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń odczytał Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego 
dotyczące stwierdzenia nieważności w części uchwały IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 
28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru obejmującego część miasta Ujazd. 
Radni otrzymali pisemne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Uzależnieniom. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania problemów 
Alkoholowych Gminy Ujazd w roku 2018 wydatkowano  kwotę  50 480,91 zł, natomiast w ramach 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd w 2018 roku wydatkowano kwotę: 
15 959,81 zł.  
Radni otrzymali także Uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego Nr IV/37/2019 z dnia 26 lutego 
2019 w sprawie przyjęcia Rezolucji dotyczącej ustanowienia w Województwie Opolskim roku 2019 
Rokiem Wolności i 15- lecia w Unii Europejskiej. 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił radnym uchwałę Nr 70/I/2019 Zgromadzenia 
Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 15 marca 2019 r. w celu zaopiniowania przez 
radnych gminy Ujazd wprowadzonych zmian w Statucie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z 
NAMI”. Radni wyrazili swoje niezadowolenie, w związku z brakiem uzasadnienia do przedstawionej 
Uchwały i postanowili wstrzymać się od wyrażenia swojej opinii. 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych, 
Za oddano    0 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    15 



Wszyscy radni wstrzymali się od zaakceptowania wprowadzonych zmian w Statucie do czasu uzyskania 
pełniejszej informacji dotyczącej ich uzasadnienia.  
Na zakończenie posiedzenia Burmistrz poinformował radnych , że jeśli są osoby zainteresowane kostką 
brukową to można jeszcze się zgłaszać.  
Poinformował również , że od 1 kwietnia zmieniają się godzin urzędowania Urzędu Miejskiego  
w Ujeździe. 
Ad. 15. Zakończenie posiedzenia. (19:18) 
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń zakończył VI sesję Rady Miejskiej. 
Zakończono sesję (19:18) 
 
 
Protokołowała:        Przewodniczący obrad: 
Monika Krahl        Tomasz Cichoń 


