
Protokół sesji 
VII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe 

 
Obrady rozpoczęto 25-04-2019 o godz. 16:01, a zakończono o godz. 17:25 tego samego dnia. 
W posiedzeniu wzięło udział 10 członków: 
1. Tomasz Cichoń 
2. Rajmund Muskała 
3. Józef Duk 
4. Barbara Matuszek 
5. Andrzej Grabiec 
6. Grzegorz Olesz 
7. Teresa Sobota 
8. Monika Szarf 
9. Agata Trusz 
10. 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, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, 
Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Kierownik Referatu Pani Irena 
Tiszbierek oraz radna powiatowa Mariola Matuszek. 
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 10 osób, co stanowiło prawomocne quorum. W trakcie przedstawienia 
porządku obrad nastąpiła zmian quorum i ostatecznie udział w sesji brało 14 radnych. 
 
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. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
4. Informacja o pracy Burmistrza. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd 
oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, 

b) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd, 

c) zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym 
organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd, 

d) zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych  Rady Miejskiej w Ujeździe 
oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych, 

e) zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu, 
f) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r., 
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r. 
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.  
8. Interpelacje i wolne wnioski. 
9. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej. 
10. Sprawy różne. 

11. Zakończenie posiedzenia. 



 
Przewodniczący obrad poinformował, że w związku z brakiem zgłoszonych wniosków Komisji Stałych 
pkt. 7 zostanie ominięty. Więcej uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Nastąpiła zmiana quorum (16:02) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 
Do sesji dołączyli radni:  
1. Dorota Stanek 
2. Małgorzata Michalska 
3. Paweł Michalski 
 
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
(16:03) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  
w okresie między sesjami tj. od dnia 26 marca 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. 
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Nastąpiła zmiana quorum (16:04) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 
Do sesji dołączyli radni:  
1. Kamil Głowania 
 
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:04) 
 Wydano zarządzenia w sprawie: - zmiany planów finansowych na 2019 rok, 
- zmian budżetu gminy na 2019 rok, 
- zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej  Szkoły Podstawowej im. 

Tadeusza Kościuszki w Olszowej, 
- zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej  Szkoły Podstawowej w 

Jaryszowie, 
- sprzedaży w formie  bezprzetargowej  lokalu mieszkalnego nr 3, mieszczącego się w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym przy  
ul. Strzeleckiej w Ujeździe, 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości 
Ujazd ( Piaski) 

 
 Podpisano umowy na :  
- wykonanie opinii na temat  zapisu w dokumentacji przetargowej dla  zadania „ Budowa 

oczyszczalni ścieków w Ujeździe”  dot. przebudowy ścianki podłużnej na oczyszczalni, z 
Nieruchomości- Budownictwo z Opola, na kwotę 3.075,00 zł. 

- wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych, z ZGKiM w Ujeździe, na kwotę 4920,00 zł, 
- remont wiaty przystankowej w Niezdrowicach , z ZPUH STALMECH   z Sierakowic Śl. na 

kwotę 2.460,00 zł, 
- wykonanie ogrodzenia i piłkochwytu na boisku sportowym w  Niezdrowicach, oraz  zakup i 

montaż wiat magazynowych, z PHU PROFECTUS z Niezdrowic, na kwotę 53.089,21 zł., 
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej  na remont dróg gminnych i wewnętrznych, z R. 

Warmiński Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany z Gierałtowic, na kwotę 3.075,00 zł., 



- opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont wylotów kanalizacji burzowej w Ujeździe, 
z Geomel H. Zając z Szczepanka, na kwotę 1.500,00 zł., 

- remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Nogowczycach z M. Lasończyk „Usługi 
ogólnobudowlane” z Strzelec Op. na kwotę 9.298,80 zł.  

 
 Uczestniczył: 
- 30 marca w Gali Lauri Powiatu Strzeleckiego, 
- 02 kwietnia w spotkaniu członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Leśnicy,  
- 5 kwietnia w spotkaniu z Wojewodą Opolskim dotyczącym aktualnej sytuacji w szkołach i 

placówkach oświatowych,    
- 9 kwietnia w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego  dot. realizacji projektów Unijnych, 
- 10 kwietnia w Walnym Zgromadzeniu członków  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Prószkowie, 
- 11 kwietnia w spotkaniu organizowanym przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną 

poświęconym tworzenia Polskiej Strefy Inwestycyjnej, 
- 18 kwietnia w spotkaniu Komisji Gospodarczej Powiatu Strzeleckiego. 
 
 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:14) 
a. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz 
określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (16:14) 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Dyrektor GZO – panią Małgorzatę Kulesę. 
Projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 24 kwietnia 2019 r.  
Radni nie zgłosili wniosków ani uwag. 
 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 kwietnia 2019 r.  
Głosowanie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Ujazd oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (16:16) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Kamil Głowania, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Paweł Michalski, 
Grzegorz Olesz, Teresa Sobota, Dorota Stanek, Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, 
Sandra Wewiorka, Agata Trusz, Józef Duk 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwał nr VII.57.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
 
b. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym 
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd (16:16) 
Projekt uchwały również został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych z dnia 
24 kwietnia 2019 r. przez Panią Małgorzatę Kulesę – Dyrektor GZO. Radni nie wnieśli uwag do 
przedstawionego projektu uchwały. 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 kwietnia 2019 r. 
Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd (16:18) 



Wyniki imienne: 
ZA(14): Monika Szarf, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, 
Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, Agata Trusz, Małgorzata Michalska, Andrzej Grabiec, Teresa 
Sobota, Sandra Wewiorka, Józef Duk, Dorota Stanek 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwał nr VII.58.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
c. zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd (16:18) 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe Tomasz Cichoń oraz 
Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom uzasadniając, że dieta sołtysa jest rekompensatą za czas poświęcony na 
wykonywanie obowiązków społecznych. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Stałych z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 kwietnia 2019 r. 
Głosowanie nad zmieniającą uchwałą w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym 
organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd (16:22) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Barbara Matuszek, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, 
Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Rajmund Muskała, Sandra Wewiorka, Andrzej 
Grabiec, Dorota Stanek, Agata Trusz, Józef Duk 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwał nr VII.59.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
d. zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych  Rady Miejskiej w Ujeździe oraz 
zasad zwrotu kosztów podróży służbowych (16:23) 
Projekt uchwały przedstawił Tomasz Cichoń- Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe. Projekt 
uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych z dnia 24 kwietnia 
2019 r.  
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 kwietnia 2019 r. Radni zaopiniowali projekt uchwały 7 głosami 
za, przy jednym głosie przeciw i 2 wstrzymujących się. 
Głosowanie nad zmieniającą uchwałą w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe 
oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych 
 
 
 
 



Wyniki imienne: 
ZA(8): Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Rajmund 
Muskała, Monika Szarf, Józef Duk 
PRZECIW(1): Agata Trusz 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(5): Paweł Michalski, Sandra Wewiorka, Andrzej Grabiec, Grzegorz Olesz, 
Małgorzata Michalska 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń odniósł się do radnych, aby wyrażali swoje zdanie, głosując nad 
uchwałami za albo przeciw.  
 
Uchwał nr VII.60.2019 została podjęta większością głosów za. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
e. zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu (16:25) 
Przed przystąpieniem do omawiania projektu uchwały Burmistrz Ujazdu opuścił salę narad. Następnie 
Przewodniczący Rady Miejskiej po krótce przedstawił argumenty związane z przyznaniem podwyżki z 
30% na 40% dodatku specjalnego dla Burmistrza. Radni, w związku z przeprowadzoną dyskusją na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytego dnia 24 kwietnia b.r. nie zgłosili żadnych wniosków. 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 kwietnia 2019 r. Radni zaopiniowali projekt uchwały 4 głosami 
za, przy jednym głosie przeciw i 5 wstrzymujących się. 
Radny Józef Duk uważa, że mogliśmy się wstrzymać z przyznaniem podwyżki Burmistrzowi 
przynajmniej do ustalenia nowego budżetu. Takie same zdanie wyraziła radna Agata Trusz. 
Głosowanie nad zmieniającą uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu 
(16:32) 
Wyniki imienne: 
ZA(10): Monika Szarf, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Sandra Wewiorka, Małgorzata Michalska, 
Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Dorota Stanek, Rajmund Muskała 
PRZECIW(2): Agata Trusz, Józef Duk 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Kamil Głowania, Paweł Michalski  
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwał nr VII.61.2019 została podjęta większością głosów za. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
f. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r (16:33) 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Gminy Longina Napieracz, która omówiła działami, rozdziałami zmiany 
budżetowe gminy Ujazd na 2019 r. Radni nie zgłosili żadnych uwag.  
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 kwietnia 2019 r. 
 
 
 



Głosowanie w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r. (16:35) 
Wyniki imienne: 
ZA(13): Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Sandra Wewiorka, Grzegorz 
Olesz, Dorota Stanek, Teresa Sobota, Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Rajmund Muskała, Andrzej 
Grabiec, Józef Duk, Monika Szarf 
PRZECIW(0):  
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Agata Trusz 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwała nr VII.62.2019 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
g. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:35) 
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Po zmianach budżetu Gminy uchwałą Rady Miejskiej  
w Ujeździe zmieniają się wartości wykazane w załącznikach Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego 24 kwietnia 2019 r.  (projekt zaakceptowany jednogłośnie). 
Pytań nie zgłoszono. 
Głosowanie  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:36) 
Wyniki imienne: 
ZA(13): Grzegorz Olesz, Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, 
Teresa Sobota, Monika Szarf, Sandra Wewiorka, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Małgorzata 
Michalska, Józef Duk, Dorota Stanek 
PRZECIW(0):  
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Agata Trusz 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwała nr VII.63.2019 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
Ad. 6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r. (16:36) 
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń na początku posiedzenia poinformował, że Ocena Zasobów 
Pomocy Społecznej została przedstawiona radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 24 
kwietnia 2019 r.  
Radna Agata Trusz wyraziła swoje nie zadowolenie, w związku z odrzuceniem przez radnych jej 
wniosku o nagrywanie wspólnych Komisji Stałych.  
Ad. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (16:40) 
Nie zgłoszono wniosków Komisji Stałych. 
Ad. 8. Interpelacje i wolne wnioski. (16:40) 
Przewodniczący obrad odczytał radnym odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 
Został zgłoszony wniosek radnej Doroty Stanek o przygotowanie analizy kosztów związanych  
z wyjazdem dzieci na pływalnię oraz zostały zgłoszone wnioski do Powiatu Strzeleckiego przekazane 
bezpośrednio obecnej na Sali narad radnej powiatowej Marioli Matuszek. 



 
Ad. 9. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej. (16:47) 
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 marca 2019 
r. (16:48) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Rajmund Muskała, Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek, Monika Szarf, Dorota Stanek, 
Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Kamil Głowania, Agata Trusz, Paweł Michalski, Andrzej 
Grabiec, Sandra Wewiorka, Grzegorz Olesz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad. 10. Sprawy różne. (16:48) 
Radny Józef Duk odniósł się do sytuacji, która miała miejsce na terenie gminy Ujazd w sprawie kradzieży 
płotu z cmentarza w Jaryszowie oraz płotów zamontowanych przy zbiornikach na Strefie Aktywności 
Gospodarczej w Olszowej. Burmistrz poinformowała, że przy zbiornikach została już zamontowana nowa 
siatka, dużo tańsza (taka jaka jest montowana w lesie). 
Następnie radna powiatowa Mariola Matuszek odczytała odpowiedzi na interpelacje zgłoszone do 
Powiatu Strzeleckiego.  Radni wyrazili swoje nie zadowolenie, w związku z brakiem pozytywnych 
rozwiązań dla gminy Ujazd. 
Radny Paweł Michalski, który jednocześnie jest Przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS wyraził 
swoje nie zadowolenie, w związku z brakiem wniosków po zorganizowanym wyjazdowym posiedzeniu 
Komisji Kultury, które miał miejsce 3 kwietnia 2019 r. Uważa, że tematy związane działalnością LZS  
w naszej gminie są zaniedbane i przenoszone co roku na dalsze lata. Jest zdania, że „boisko” to miejsce, 
w którym młodzież może się spotkać, porozmawiać, a przy okazji aktywnie uprawiać sport, zwłaszcza 
piłkę nożną. Ma nadzieję, że rozpoczną się pozytywne rozmowy i działania, w związku z działalnością 
Zrzeszenia LZS.  
Burmistrz Ujazdu uważa, że w tym roku odbyło się już parę udanych imprez na naszych boiskach 
sportowych. Przy okazji zaprasza wszystkich mieszkańców na mecz „UEFA Regions CAP”, w którym 
grają zawodnicy z woj. Opolskiego przeciw zawodnikom woj. Śląskiego, który odbędzie się 7 maja 2019 
r. na stadionie w Ujeździe. Jak najbardziej jest za tym, aby wśród właścicieli firm udostępniać nasze 
boiska na organizowanie różnych imprez, ponieważ naszym zadaniem jest, aby zadbać o te obiekty jak i 
najbardziej je wykorzystać. Wszyscy członkowie Komisji Kultury wiedzą jakie są potrzeby na wszystkich 
obiektach sportowych i w miarę możliwości będziemy realizować nowe zadania związane z ulepszeniem 
funkcjonowania działalności LZS w naszej gminie. Przy okazji Burmistrz pochwalił prace odbywające 
się  przy boisku w Sieroniowicach. 
Radna Małgorzata Michalska uważa, że uprawianie piłki nożnej jest ważny, ale powinniśmy zastanowić 
się również nad możliwością wyjazdów na pływalnię w ramach w-fu dla uczniów klas od I- VIII. Radny 
Kamil Głowania Przewodniczący Komisji Kultury dodał, że dopiero od kliku lat udało się wprowadzić te 
wyjazdy na pływalnie i od ok dwóch lat na wniosek Komisji zostało przedłużone z jednego półrocza na 
cały rok. Nadal będą się starać o zwiększenie wyjazdów na pływanie jak największej ilości uczniów.  
Radna Teresa Sobota poinformowała, że szkoła w Olszowej zakwalifikował się do konkursu Podwórko 
talentów NIVEA;  poprosiła o oddanie głosów radnych i mieszkańców gminy Ujazd, dzięki którym 
zostanie wybudowany plac zabaw. Dodała, również że przykro jej, że mimo dużego wkładu finansowego 



na wyremontowanie boiska w Olszowej klub sportowy został rozwiązany. Radny Paweł Michalski 
podkreślił, że boisko w Olszowej jest utrzymanie przez klub „Błękitni” Jaryszów. 
Dyrektor Krystyna Kałużny zaprasza wszystkich mieszkańców i radnych na organizowaną imprezę Targi 
Panieńskie. Po krótce przedstawiła plan imprezy oraz poinformowała, że wkrótce będą dostępne ulotki  
z programem występów.  
Na zakończenie Przewodniczący obrad odczytał Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018 przygotowany przez Sekretarza 
Gminy.  
W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Ujazdu do końca maja przedstawia 
Raport o stanie gminy, nad którym przeprowadzana jest dyskusja.  Również mieszkańcy gminy Ujazd 
mają możliwość zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy. Jednak, aby zabrać głos należy 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej złożyć zgłoszenie poparte podpisami przynajmniej 20 osób, 
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być 
przedstawiony raport. 
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał radnym, że termin składania oświadczeń majątkowych za 
2018 r. jest do końca kwietnia b.r.  
Termin kolejnej sesji 20 maj 2019 r.  
Ad. 11. Zakończenie posiedzenia. (17:25) 
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń zakończył VII sesję Rady Miejskiej. 
Zakończono sesję (17:25) 
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