
Protokół sesji 
VIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe 

 
Obrady rozpoczęto 20-05-2019 o godz. 16:02, a zakończono o godz. 18:01 tego samego dnia. 
W posiedzeniu wzięło udział 12 członków: 
1. Tomasz Cichoń 
2. Rajmund Muskała 
3. Józef Duk 
4. Barbara Matuszek 
5. Andrzej Grabiec 
6. Małgorzata Michalska 
7. Paweł Michalski 
8. Grzegorz Olesz 
9. Teresa Sobota 
10. Monika Szarf 
11. Agata Trusz 
12. 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 Inspektor Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Działalności Gospodarczej Ewelina Wientzek. 
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:02) 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 
15 Radnych w sesji wzięło udział 12 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. (16:04) 
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. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały: 

- przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za 2018 rok, 
- debata nad raportem o stanie gminy Ujazd, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.  

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018 rok i sprawozdań 
finansowych: 
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za  2018 rok, 
- przedstawienie sprawozdań finansowych,  
- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego, 
- przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd, 
- przedstawienie opinii Komisji Stałych – Komisji Budżetowej, 
- dyskusja, 
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. 
7. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2018 rok w formie uchwały: 

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium, 
- przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok. 
 



8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) wprowadzenia zmiany w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd, 
b) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, 
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

9. Interpelacje  i wolne wnioski. 
10. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej. 
11. Sprawy różne. 
12. Zakończenie posiedzenia. 
 
Nastąpiła zmiana quorum (16:06) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 
Do sesji dołączyła radna:  
1. Dorota Stanek 
 
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
(16:06) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  
w okresie między sesjami tj. od dnia 26 kwietnia 2019 r. do 20 maja 2019 r. 
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:06) 
Nastąpiła zmiana quorum (16:12) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14 
Do sesji dołączył radny:  
1. Kamil Głowania 
 
Wydano zarządzenia w sprawie: 
- zmiany planów finansowych na 2019 rok, 
- zmian budżetu gminy na 2019 rok, 
- sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 9, mieszczącego 

się w budynku przy pl. 1 Maja 13 w Ujeździe stanowiącym własność Gminy Ujazd, 
- sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8, mieszczącego 

się w budynku przy pl. 1 Maja 13 w Ujeździe stanowiącym własność Gminy Ujazd, 
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej  

(obręb Ujazd – tereny zielone). 
 
Podpisano umowy na : 
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poddasza budynku Domu 

Kultury w Ujeździe  celem adaptacji na działalność Społeczno-kulturalną, z Usługi Projektowo- 
Budowlane J. Wilczek z Głogówka, na kwotę 49.692,00 zł., 

- opracowanie dokumentacji projektowej „Renowacja placu zabaw w Sieroniowicach”, z MOYE 
Studio  z Gogolina, na kwotę 900,00 zł., 

- dostawę i montaż urządzeń placu zabaw w Sieroniowicach, z Firmą Bartez  z Poznania, na kwotę 
9.920,00 zł., 

- opracowanie koncepcji projektowej na zadanie „Odwodnienie ul. Gliwickiej” w Niezdrowicach,  
z Inżynieria Wodna i Sanitarna z Dziewkowic, na kwotę 9.840,00 zł. 

 
Uczestniczył: 
- 26 kwietnia w spotkaniu w KSSE w Katowicach w sprawie uzbrojenia działek w strefie, 
- 29 kwietnia w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszeniu Euroregionu Pradziad, 
- 07 maja w spotkaniu członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, 



- 08 maja w spotkaniu w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych  Firmy Remondis  
w Gliwicach, 

- 14 maja w powitaniu nowego Komendanta Policji w Strzelcach Op. 
- w dniach 16-17 maja w szkoleniu z Zarzadzania Kryzysowego w Jarnołtówku, 
- 17 maja w obchodach Święta Strażaka w PSP w Strzelcach Op. 
  
Ad. 5. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały (16:13) : 
a. przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za 2018 rok (16:13) Radni  siedem dni przed sesją otrzymali w wersji elektronicznej przygotowany Raport o stanie gminy 
Ujazd za 2018 rok, który również został udostępniony na stronie internetowej www.ujazd.pl. Burmistrz 
Ujazdu Hubert Ibrom przedstawił radym i mieszkańcom Gminy Ujazd z pośrednictwem kamery raport, 
który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.  
     
b. debata nad raportem o stanie gminy Ujazd, (16:48) 
Po przedstawieniu raportu Przewodniczący obrad rozpoczął debatę. Radna Teresa Sobota odniosła się 
tylko do miejsca siedziby organizacji charytatywnej Caritas. Poprawiła, że jest siedział znajduje się w 
Zimnej Wódce, a nie w Jaryszowie. Uznano to jako błąd w tekście. 
Radna Agata Trusz zapytała o dofinansowania do utylizacji azbestu. Odpowiedziano, że na dzień 
dzisiejszy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jeszcze nie ogłosił naboru i nie jest wiadome w 
jakiej kwocie będą przeznaczone środki na jego utylizację. 
Radna Dorota Stanek poruszyła temat wyników gimnazjalnych. Zauważyła, że na terenie gminy Ujazd 
najsłabiej wypada część matematyczna. Pani Dyrektor GZO odpowiedziała, że są okresy, gdzie wyniki są 
lepsze, np. w  tym roku będziemy mieli dwóch laureatów. Ogólnie programy nauczania są przeładowane  
i sugeruje się w działaniach oświatowych, aby zmienić metody nauczania matematyki. Radny Kamil 
Głowania uważa, że nie powinniśmy się sugerować trudnością zadań, ponieważ w całej Polsce zadania są 
takie same. Jest zadania, że główny powodem słabych wyników jest gorsze przygotowanie uczniów przez 
nauczycieli. Pani Kulesa dopowiedziała, że nie powinniśmy porównywać wyników ze szkół większych 
miast ponieważ na to wpływa ma wiele czynników.  
c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania. (16:58) 
Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania (17:00) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Kamil Głowania, Dorota Stanek, Grzegorz Olesz, Józef Duk, Rajmund Muskała, Małgorzata 
Michalska, Sandra Wewiorka, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Andrzej 
Grabiec, Agata Trusz, Paweł Michalski 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwała nr VIII.64.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018 rok i sprawozdań 
finansowych: (17:01) 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018 r. oraz sprawozdania finansowe przedstawiła 
Skarbnik Gminy Ujazd Longina Napieracz. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869) Rada Miejska powinna rozpatrzyć oprócz sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy, także sprawozdania finansowe i informację o stanie mienia komunalnego na 
koniec poprzedniego roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rada Miejska otrzymała 29 marca 
b.r., natomiast sprawozdania finansowe 17 kwietnia b.r., zgodnie z terminami ustawowymi.  
Sprawozdania te były szczegółowo omawiane zarówno na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 
przygotowującej wniosek o udzielenie absolutorium, jak i Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki  



w dniu 15 kwietnia b.r. Budżet Gminy zgodnie z uchwałą  budżetową Nr XXVIII.234.2017 Rady 
Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 roku wynosił 48 142 417,45 zł. Wartość budżetu na dzień 
31.12.2018 zwiększył się o 6,53 %, czyli 3 142 971,76 zł i ostatecznie wyniosła: 51 285 389,21 zł. 
Na plan dochodów 42 819 841,64 zł wykonano  38 600 854,03 zł, co stanowi  90,1 % planu. 
Na plan wydatków   50 532 507,65 zł   wydatkowano  kwotę  45 167 170,95 zł, co stanowi  
89,4 % planu, w tym: 
- wydatki bieżące stanowiły kwotę        23 500 890,72 zł, co stanowi 52% ogółu wydatków, 
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę         21 666 280,23 zł, co stanowi 48 % ogółu wydatków. 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 366 197,10 zł.  
W porównaniu z rokiem 2017 ogólna kwota zaległości zwiększyła się o 58 249,06 zł. U osób prawnych 
kwota zaległości zwiększyła się o 48 134,00 zł, a u osób fizycznych zwiększyła się o 10 115,06 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 
358 954,23 zł, ulgi i zwolnienia określone w uchwale Rady to kwota: 1 590 936,03 zł.  
 
W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano przychody w kwocie 8 465 547,57 zł oraz rozchody  
w kwocie 752 881,56 zł. Na koniec roku sprawozdawczego planowane przychody wyniosły 
8 465 547,57, w tym wolne środki – 752 881,56 zł, pożyczki i kredyty – 7 712 666,01 zł, a planowane 
rozchody wyniosły 752 881,56 zł. 
Rok 2018 zakończył się deficytem budżetowym (różnica między dochodami a wydatkami) w kwocie – 
6 566 316,92 zł.  
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 152 915,93 zł.  
Zadłużenie Gminy na koniec roku 2018 wyniosło: 8 020 099,63 zł: 
- w WFOŚiGW – 720 099,63 zł, 
- w BGK – 7 300 000,00 zł. 
 
Ogółem na  realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 25 588 419,97 zł,  
a wydatkowano kwotę 21 666 280,23 zł, co stanowi 84,7% planu i 48% ogółu wydatków wykonanych  
w 2018 roku. 
Na dzień 01.01.2018 Gmina posiadała prawo własności do gruntów o powierzchni 249,7502 ha.  
W wyniku nabycia gruntów  od osób fizycznych; nabycia nieodpłatne od Wojewody Opolskiego;  
w wyniku podziału geodezyjnego oraz darowizny w roku 2018 przybyło Gminie 0,5824 ha, a wskutek 
sprzedaży ubyło 0,3734 ha. 
Stan mienia Gminy na 31 grudnia 2018 wynosi 249,9592 ha  
Wykazane kwoty w bilansie z wykonania budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej budżetu na koniec roku 2018. Suma aktywów i pasywów na koniec roku 2018 wynosi 
2 993 766,59 zł.  
Natomiast łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wykazuje po 
stronie aktywów i pasywów kwotę w wysokości 105 271 859,36 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. 
Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 87/2019 z dnia 
3 kwietnia b.r. pozytywnie opiniującą sprawozdanie Burmistrza Ujazdu z wykonania budżetu Gminy 
Ujazd za 2018 r.  
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Dorota Stanek odczytała pozytywną opinie 
Komisji na temat sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego za rok 2018. 
Następnie przewodniczący zaprosił Radnych do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2018 rok. Nie zgłoszono żadnych uwag. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok i poddał go pod 
głosowanie radnych. 



Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy za 2018 rok. (17:11) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Józef Duk, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Monika Szarf, Kamil Głowania, Grzegorz 
Olesz, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Dorota Stanek, Sandra Wewiorka, Andrzej Grabiec, Agata 
Trusz, Teresa Sobota, Barbara Matuszek 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwała nr VIII.65.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
Ad. 7. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2018 rok w formie uchwały: (17:11) 
Po pozytywnym rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Burmistrza Ujazdu z wykonania budżetu Gminy 
za 2018 rok, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Barbara Matuszek przedstawiła Uchwałę 
Komisji Rewizyjnej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Ujazdu  z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.  
Uchwała i wniosek zostały jednomyślnie przyjęte przez 4 - osobowy skład Komisji i przedstawione 
Radzie.  
Następnie Przewodniczący rady Tomasz Cichoń przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku, wyrażona uchwałą  
nr 182/2019 z dnia 6 maja b.r. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe  
o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. 
Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu  za 2018 rok. (17:15) 
Wyniki imienne: ZA(14): Józef Duk, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz, Rajmund 
Muskała, Sandra Wewiorka, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Paweł 
Michalski, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Agata Trusz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwała nr VIII.66.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: (17:19) 
a. wprowadzenia zmiany w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd, 
(17:19) 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 do właściwości Rady Miejskiej w Ujeździe należą wszystkie sprawy pozostające 
w zakresie działania gminy, w tym także podejmowanie uchwał w sprawie wyróżniania najlepszych 
absolwentów szkół Gminy Ujazd. 
W związku z reformą oświatową nastąpiła konieczność zmiany w regulaminie wyróżniania najlepszych 
absolwentów szkół gminy Ujazd. Dotychczasowy regulamin wyróżnia absolwentów szkół klasy VI oraz 
Gimnazjum, natomiast w roku 2019 mamy absolwentów klas VIII.  
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały. 
 
 



Głosowanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie wyróżniania najlepszych 
absolwentów szkół Gminy Ujazd, (17:22) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Kamil Głowania, Dorota Stanek, Paweł Michalski, Sandra Wewiorka, Małgorzata Michalska, 
Andrzej Grabiec, Rajmund Muskała, Monika Szarf, Agata Trusz, Barbara Matuszek, Tomasz Cichoń, 
Teresa Sobota, Józef Duk, Grzegorz Olesz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwała nr VIII.67.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
b. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, (17:22) 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz, która omówiła działami, rozdziałami 
zmiany budżetowe gminy Ujazd na 2019 r. dot. dochodów bieżących i wydatków. Radni nie zgłosili 
żadnych uwag. 
Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, (17:32) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Dorota Stanek, Paweł Michalski, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz, Barbara 
Matuszek, Kamil Głowania, Agata Trusz, Tomasz Cichoń, Sandra Wewiorka, Rajmund Muskała, Andrzej 
Grabiec, Teresa Sobota, Józef Duk 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwała nr VIII.68.2019 został podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (17:32) 
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 527 364,74 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 42 713 922,68 zł, dochody bieżące 
- 27 640 377,03 zł;  dochody majątkowe – 15 073 545,65 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o 527 364,74 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 44 690 803,75 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 26 259 766,59 zł, wydatki majątkowe – 18 431 037,16 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 1 380 610,44 zł. 
Planowane rozchody w 2019 roku wynoszą 660 220,29 zł. 
Planowana kwota długu na koniec 2019 roku 9 336 760,41 zł. 
Pytań nie zgłoszono. 
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (17:33) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, Józef 
Duk, Monika Szarf, Sandra Wewiorka, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, 
Andrzej Grabiec, Teresa Sobota, Agata Trusz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Uchwała nr VIII.69.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 



Ad. 9. Interpelacje  i wolne wnioski. (17:33) 
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał pisemne wnioski złożone przez: 
1) sołtysa Zimnej Wódki Pana Andrzeja Sładka dot. doświetlenia ulic we wsi Zimna Wódka oraz o 
naprawienie nawierzchni i pobocza ul. Małopolnej w Zimnej Wódce; 
2) mieszkańców Buczek w sprawie zaplanowania i zbudowania chodnika wzdłuż ich domów na poboczach 
drogi. 
Przewodniczący obrad odczytał radnym odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji dot. 
analizy kosztów związanych z wyjazdem dzieci w ramach w-fu na pływalnię oraz odpowiedź udzielona 
przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego, z którą nie zgodziła się radna Teresa Sobota (nie są wyczyszczone 
wszystkie studzienki w Olszowej) i radny Grzegorz Olesz (znak w Niezdrowicach dalej leży na ziemi). 
Radny Grzegorz Olesz wspomniał, że nadal nie zostały załatane dziury w Niezdrowicach, które miały 
zostać wykonane do nadchodzących prymicji.  
Ad. 10. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej. (17:41) 
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 
2019 r. (17:41) 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Dorota Stanek, Józef Duk, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Tomasz 
Cichoń, Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, Sandra Wewiorka, Monika Szarf, Teresa Sobota, Agata 
Trusz, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sebastian Bednarek 
Protokół nr VII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
Ad. 11. Sprawy różne. (17:41) 
Radny Józef Duk wyraził swoje zadowolenie, z powodu odnalezienia porwanego w ubiegłym miesiącu 
płotu na cmentarzu w Jaryszowie. Poinformował, że został już zamontowany przez firmę Transkom; za 
co serdecznie dziękuje. Burmistrz Ujazd dodał, że w tym samym miejscu znalazł się również płot 
porwany ze strefy. Na razie szczegóły sprawdza prokurator.  
Pani Ewelina Wientzek wyjaśniła Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO uchwały w sprawie udzielania i 
rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, które 
dotyczy nieważności zapisu § 2 ust. 5 pkt 2 lit. B Regulaminu do w/w uchwały. RIO odwołało się do 
zapisu, że beneficjent ma prawo do zakupu pieca, który posiada certyfikat jednostki posiadającej 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego.  Organ nadzoru stwierdził, że dzięki temu zapisowi 
uniemożliwiałoby to zakup w ramach dofinansowania kotłów, które zostały zbadane zgodnie z europejską 
normą w innych krajach Unii Europejskiej i posiadają certyfikaty. Rozstrzygnięcie nie wpływa na 
pozostałą część w Regulaminie w/w uchwały.  
Radny Kamil Głowania w ramach udzielonego absolutorium Burmistrzowi poprosił o przekazanie 
podziękowania za wkład w wykonywaną pracę także pracownikom Urzędu. 
Radny Grzegorz Olesz zapytał czy któreś przedszkole będzie dyżurowało w trakcie wakacji? Pani Kulesa 
odpowiedziała, że w te wakacje przedszkola będą zamknięte, natomiast w przyszłym roku jest planowana 
zmiana, a mianowicie, że będzie uczynne jedno przedszkole, kiedy pozostałe będzie zamknięte.  
Burmistrz dodała, że po raz pierwszy w PSP Ujeździe odbędą się półkolonie letnie.   
Następnie bardzo serdecznie podziękował Pani Krystynie Kałużny Dyrektor MGOK za zorganizowanie 
corocznej imprezy Targi Panieńskie, które odbyły się w niedzielę 19 maja 2019 r. Mimo chwilowego 
załamania pogody  frekwencja była bardzo duża i zapewnił, że w przyszłym roku znowu zostanie 
zorganizowana taka impreza. 



Burmistrz Hubert Ibrom na zakończenie podziękowała pracownikom Urzędu za wykonaną prace. Dodał, 
że w sierpniu b.r. po wieloletniej pracy odchodzi na zasłużona emeryturę Sekretarz Gminy Roman 
Więcek. Burmistrz postanowił przeprowadzić wewnętrzne przesuniecie i mianował na funkcję Sekretarza 
Gminy Panią Danutę Ogazę, która obecnie jest Kierownikiem OPS.       
Radny Paweł Michalski zapytał o plany związane z zadaniem budowy drogi pomiędzy ul. Strzelecką- ul. 
Polską. Odpowiedziano, że prace zostały wstrzymane ponieważ, żeby wykonać to zadanie musielibyśmy 
zwiększyć deficyt, a nie jest to zadanie priorytetowe.  
Radny Andrzej Grabiec zapytał, kiedy zostaną wznowione prace budowy świetlicy w Nogowczycach? 
Opowiedziano, że nastąpiły małe komplikacje z podłożem, ale na dniach prace zostaną wznowione. 
Ad. 12. Zakończenie posiedzenia. (18:01) 
 
Zakończono sesję (18:01) 
 
 
Protokołowała:        Przewodniczący obrad: 
Monika Krahl        Tomasz Cichoń 
 


