
Protokół sesji 
IX Sesja Rady Miejskiej 

 
Obrady rozpoczęto 19-06-2019 o godz. 10:04, a zakończono o godz. 11:19 tego samego dnia. 
W posiedzeniu wzięło udział 9 członków: 
1. Tomasz Cichoń 
2. Rajmund Muskała 
3. Józef Duk 
4. Barbara Matuszek 
5. Andrzej Grabiec 
6. Grzegorz Olesz 
7. Teresa Sobota 
8. Agata Trusz 
9. Sandra Wewiorka 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział oprócz Radnych 
Rady Miejskiej: 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 Monika Jastrzembska i Pani Irena 
Tiszbierek oraz radny powiatowy Tadeusz Kauch. 
 
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (10:04) 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 
15 Radnych w sesji wzięło udział 9 osób, co stanowiło prawomocne quorum. W trakcie przedstawienia 
porządku obrad nastąpiła zmian quorum: dołączyli do sesji Kamil Głowania i Sebastian Bednarek. W 
trakcie punktu 6 obrad dołączyła Dorota Stanek oraz Monika Szarf; ostatecznie udział w sesji brało 13 
radnych. 
 
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (10:05) 
Na wniosek Burmistrza Ujazdu Huberta Ibrom Przewodniczący Rady Miejskiej zmienił kolejność 
porządku obrad, a mianowicie punkt 4 Informacja o pracy Burmistrza został przeniesiony na koniec 
obrad. Radni do wniosku nie zgłosił żadnych uwag, następnie 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 
b) utworzenia ośrodka wsparcia  w formie klubu samopomocy  pod nazwą „ Dom Seniora”, 

będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go  
w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ujeździe, 

c) ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze 
specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna 
Wódka i Sieroniowice, 

e) udzielenia pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe, 
f) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, 
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2017-
2018. 



6. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania wyróżnień 
absolwentom. 

7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.  
8. Interpelacje  i wolne wnioski. 
9. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej. 
10. Informacja o pracy Burmistrza. 
11. Sprawy różne. 
12. Zakończenie posiedzenia. 
 

Uroczysta część sesji w MGOK godz. 1200 

1.  Wręczenie nagród wyróżnionym absolwentom szkół gminy Ujazd.  
2.  Wręczenie uczniom nagród – stypendium Burmistrza Ujazdu. 
3.  Wolna dyskusja. 

 
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
(10:07) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  
w okresie między sesjami tj. od dnia 21 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. 
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: (10:09) 
a. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, (10:09) 
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych z dnia 17 
czerwca 2019 r. przez Panią Danutę Ogaza – Kierownik OPS. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego 
projektu uchwały. 
W związku z tym, że na Sesji nieobecna była Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek pozytywną opinię ze 
wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 17 czerwca 2019 r. odczytał 
Wiceprzewodniczący Rady Rajmund Muskała.  
Nastąpiła zmiana quorum (10:09) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10 
Do sesji dołączyli radni:  
1. Kamil Głowania 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
(10:10) 
Wyniki imienne: 
ZA(10): Kamil Głowania, Sandra Wewiorka, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, 
Andrzej Grabiec, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Józef Duk, Agata Trusz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(10): Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, 
Paweł Michalski, Monika Szarf,  
Uchwała nr IX.70.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
 
 



Nastąpiła zmiana quorum (10:11) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11 
 
Do sesji dołączyli radni:  
1. Sebastian Bednarek 
 
b. utworzenia ośrodka wsparcia  w formie klubu samopomocy  pod nazwą „ Dom Seniora”, 
będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe, 
(10:11) 
Projekt uchwały został również szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych  
z dnia 17 czerwca 2019 r. przez Panią Danutę Ogaza – Kierownik OPS. Radni nie wnieśli uwag do 
przedstawionego projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 17 czerwca 2019 r. 
Głosowanie w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „ Dom 
Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. (10:15) 
Wyniki imienne: 
ZA(11): Sebastian Bednarek, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, 
Teresa Sobota, Sandra Wewiorka, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Agata Trusz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Monika 
Szarf 
Uchwała nr IX.71.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
c. ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze 
specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, (10:16) 
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych z dnia 17 
czerwca 2019 r. przez Panią Dyrektor GZO Panią Małgorzatę Kulesę. Radni nie wnieśli uwag do 
przedstawionego projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 17 czerwca 2019 r. 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania 
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
(10:18) 
Wyniki imienne: 
ZA(11): Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Sandra Wewiorka, Rajmund Muskała, 
Agata Trusz, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Sebastian Bednarek, Józef Duk 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Monika 
Szarf 
 Uchwała nr IX.72.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 



 
d. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i 
Sieroniowice, (10:18) 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Monika Jastrzembska - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. Radni szczegółowo 
zapoznali się z uchwałą i z jej załącznikiem na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 17 czerwca 
2019 r. Radni nie wnieśli uwag do omawianego projektu. 
Wiceprzewodniczący Rady Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 17 czerwca 2019 r. 
Głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna 
Wódka i Sieroniowice. (10:20) 
Wyniki imienne: 
ZA(11): Sandra Wewiorka, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, 
Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Józef Duk 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Monika 
Szarf 
Uchwała nr IX.73.2019 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
e. udzielenia pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe, 
(10:21) 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz. Miejsko- Gminny Ośrodek 
Działalności Kulturalnej w Ujeździe  realizuje zadanie inwestycyjne  „Budowa świetlicy wiejskiej  
w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem”. Instytucja Kultury ubiegająca się o pomoc finansowa 
musi mieć zabezpieczone na realizacje przedsięwzięcia odpowiednie środki finansowe. Dzięki 
pozyskaniu pożyczki M-GODK uzyska możliwość sfinansowania zadania, a po refundacji środków 
spłaci uzyskaną pożyczkę. Radni z projektem zapoznali się na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych 
dnia 17 czerwca 2019 r. nie zgłaszając żadnych uwag. 
Wiceprzewodniczący Rady Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 17 czerwca 2019 r. 
Głosowanie w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w 
Ujeździe. (10:22) 
Wyniki imienne: 
ZA(11): Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Sandra Wewiorka, 
Barbara Matuszek, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Agata Trusz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Monika 
Szarf 
Uchwała nr IX.74.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
 
 



f. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, (10:22) 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz, która omówiła działami, rozdziałami 
zmiany budżetowe gminy Ujazd na 2019 r. dot. dochodów bieżących i wydatków. Radni zapoznali się z 
przedstawianą uchwałą na posiedzeniu Komisji wspólnych z dnia 17 czerwca 2019 r. nie zgłaszając 
żadnych uwag. 
Wiceprzewodniczący Rady Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 17 czerwca 2019 r. 
Głosowanie w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. (10:25) 
Wyniki imienne: 
ZA(11): Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Sandra Wewiorka, Kamil Głowania, 
Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Sebastian Bednarek, Józef Duk 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Monika 
Szarf 
Uchwała nr IX.75.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
g. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (10:25) 
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 193 320,56 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 42 907 243,24 zł, dochody bieżące 
- 27 833 697,59 zł;  dochody majątkowe – 15 073 545,65 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o 193 320,56 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 44 884 124,31 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 26 356 267,15 zł, wydatki majątkowe – 18 527 857,16 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 1 477 430,44 zł. 
Planowane rozchody w 2019 roku zwiększyły się o kwotę 443 843,00 zł. Po zmianach planuje się 
rozchody w kwocie 1 104 063,29 zł, w tym na spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych – 
660 220,29 zł oraz na udzielenie pożyczki – 443 843,00 zł. 
Planowana kwota długu na koniec 2019 roku 9 336 760,41 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 17 czerwca 2019 r. 
Radny Józef Duk zapytał kiedy rozpoczną się prace remontowe mostu przy ul. Stawowej w Jaryszowie. 
Pani Katarzyna Tomczyk odpowiedziała, że czekają na pozwolenie wodnoprawne z Wód Polskich, środki 
finansowe są zabezpieczone i prace planują rozpocząć w tym roku. 
Zostając przy głosie Józef Duk poruszył problem z wykaszaniem rzeki Jaryszówki. Zostało wysłane  
pismo z prośba o jej wykoszenie, natomiast Wody Polskie odpowiedział, że z powodu braku środków 
finansowych prace nastąpią w przyszłym roku.  
Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (10:29) 
Wyniki imienne: 
ZA(10): Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Sandra Wewiorka, Sebastian Bednarek, Barbara Matuszek, 
Teresa Sobota, Agata Trusz, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec, Józef Duk 
 
 



PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): Tomasz Cichoń, Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Paweł 
Michalski, Monika Szarf 
 
Reasumpcja głosowania w sprawie uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (10:31) 
Wyniki imienne: 
ZA(11): Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, Sandra Wewiorka, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, 
Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Kamil Głowania, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Agata Trusz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Monika 
Szarf 
Uchwała nr IX.76.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
Ad. 5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd 
na lata 2017-2018. (10:32) 
Sprawozdanie szczegółowo przedstawiła Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych 
Irena Tiszbierek na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych z dnia 17 czerwca 2019. 
Program Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2015-2018 został opracowany zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dokument został przyjęty 
Uchwałą Nr X.53/2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31 sierpnia 2015 r. i ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 7 września 2015 r., poz. 19161.  
Nadrzędnym priorytetem ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami w gminie Ujazd były 
działania administracji samorządowej oraz właściwych instytucji, które umożliwiałaby oraz ułatwiałyby 
właścicielom i użytkownikom obiektów zabytkowych systematyczną poprawę stanu technicznego 
poprzez bieżące remonty, adaptacje i rewitalizacje. 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 
Ad. 6. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania 
wyróżnień absolwentom. (10:35) 
Nastąpiła zmiana quorum (10:35) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13 
Do sesji dołączyli radni:  
1. Dorota Stanek 
2. Monika Szarf 
Kamil Głowania odczytał wniosek opracowany przez Komisję Kultury, oświaty i Spraw Społecznych.  
W związku z wprowadzoną reformą oświatową, która przekształciła szkoły podstawowe  
z 6-klasowych w 8-klasowe, w tym roku mamy już absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów 
klas III gimnazjalnych w PSP Ujazd. 
Pani Grażyna Łupak Dyrektor Szkoły PSP w Ujeździe zgłosiła: trzy kandydatury ze szkoły podstawowej 
w Ujeździe i pięć kandydatur z publicznego gimnazjum. 
Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżnieni zostali:  
Absolwenci klas VIII szkóły podstawowej: 
- Julia Bednarek   – klasa VIII a PSP 
- Sebastian Gruszka  – klasa VIII a PSP        
- Szymon Gorgosch  – klasa VIII c PSP    



 
Absolwenci klasy III publicznego gimnazjum:       
- Dominik Bernacki          – Klasa III A        
- Paweł Lebok     – Klasa III A    
- Paulina Kośmider  – Klasa III A    
- Paweł Janota    – Klasa III A    
- Marta Mendla  – Klasa III B    
Wymienieni uczniowie klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum w Ujeździe osiągnęli 
znakomite wyniki w nauce, bardzo wysokie średnie ocen, wyróżniali się wzorowym zachowaniem, 
sumiennością i aktywnością zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak  
i pozalekcyjnych. Ich postawa jest godna naśladowania. 
Do nagrody specjalnej, zgodnie z punktem III-2 Regulaminu, członkowie Komisji proponują 
kandydaturę ucznia klasy III A gimnazjum w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe Dominika 
Biernackiego, który osiągnął najwyższą średnią jest finalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego oraz finalistą XVIII Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy  
o Samorządzie Terytorialnym”. Uczestniczył we wszystkich konkursach przedmiotowych 
organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu. Oprócz matematyki do etapu 
miejsko-gminnego zakwalifikował się z : j. polskiego, j. angielskiego, biologii, chemii, geografii, fizyki. 
Bierze udział w działalności samorządu uczniowskiego.  
Radni nie zgłosi żadnych uwag, następnie przystąpili do głosowania w sprawie przyjęcia wniosku 
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania wyróżnień absolwentom. (10:40) 
Wyniki imienne: 
ZA(13): Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Sandra Wewiorka, Rajmund Muskała, Dorota Stanek, 
Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Sebastian Bednarek, Agata Trusz, 
Grzegorz Olesz, Józef Duk 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Małgorzata Michalska, Paweł Michalski 
Wniosek dot. przyznania wyróżnień absolwentom gminy Ujazd został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (10:40) 
Rajmund Muskała odczytał wnioski zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady 
Miejskiej odbytego dnia 17 czerwca 2019 roku: 
- radna Monika Szarf – o naprawę nawierzchni drogi ul. Leśnej w Starym Ujeździe, 
- radny Kamil Głowania – w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych na drodze krajowej  
nr 88 w Sieroniowicach na wysokości Państwa Widera. oraz o załatanie dziur w drodze na Buczkach.  
 
Ad. 8. Interpelacje  i wolne wnioski. (10:41) 
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał odpowiedzi na interpelacje złożone podczas VIII sesji 
RM przez sołtysa Zimnej Wódki dot. m.in.. doświetlenia ulic, przebudowy drogi gminnej ul. 
Małopolnej w Zimnej Wódce oraz budowa chodnika na Buczkach. 
Józef Duk zwrócił się do radnego powiatowego Tadeusza Kaucha z prośbą o zwrócenie uwagi na zły 
stan drogi powiatowej Jaryszów – Ujazd. Następnie odniósł się do wielokrotnie zgłaszanego problemu 
rosnących drzew na poboczu tej drogi. 
Radny Grzegorz Olesz zwrócił się z prośbą o załatanie dziury przy studzience kanalizacji burzowej we 
wsi Niezdrowice (naprzeciw p. Gandyk) oraz o wyczyszczenie studzienki kanalizacji burzowej przy 
transformatorze. 
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda wyjaśnił, że są dwa rodzaje kanalizacji: studnia kanalizacji 
deszczowej jest w zarządzie właściciela drogi, który powinien udrożnić studzienkę i zadbać o włazy 



studzienne; jeżeli jest to kanalizacja sanitarna to jest w zarządzie ZGKiM. Pan Piotr Przygoda zapewnił, 
że zbada sprawię i jeżeli będzie to jego zadanie to ją naprawi.   
 
Ad. 9. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej. (10:46) 
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 maja 2019 
r (10:46) 
Wyniki imienne: 
ZA(13): Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Monika Szarf, 
Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń, Sandra Wewiorka, Teresa Sobota, Dorota Stanek, Józef Duk, 
Sebastian Bednarek, Agata Trusz 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Małgorzata Michalska, Paweł Michalski 
Protokół z VIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
Ad. 10. Informacja o pracy Burmistrza. (10:08) 
 Wydano zarządzenia w sprawie: 
- zmiany planów finansowych na 2019 rok, 
- ceny jednostkowej za usługę wywozu nieczystości  płynnych za pomocą samochodu 

asenizacyjnego. 
 
  Podpisano umowy na : 
- remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Ujazd, z PHU „Transkom” R. Białdyga  

z Jaryszowa, na kwotę 82.658,71 zł., 
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu remont dróg gminnych i wewnętrznych  

w gminie Ujazd, z R. Warmiński, z Gierałtowic, na kwotę 1722,00 zł., 
- remont nawierzchni dróg wewnętrznych dz. 317/12 w Zimnej Wódce, z M. Lasończyk  

z Strzelec Opolskich, na kwotę 8.988,84 zł. 
- budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Ujazd, z Elektrin, Instalatorstwo 

Elektryczne Tomasz Froń, z Leśnicy, na kwotę 74.900,00 zł  
 
 Ogłoszono przetarg na: - budowę drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej. Termin składania ofert 

upływa 01 lipca br. 
 
  Ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu  usuwania azbestu z 

terenu Gminy Ujazd.  Termin składania wniosków upływa 24 czerwca br. 
  Uczestniczył: 
-  22 maja w walnym zgromadzeniu członków Subregionu Kędzierzyńsko- Strzeleckiego, w 

Kędzierzynie Koźlu, 
- 27 maja w spotkaniu członków Związku Powiatowo- Gminnego „Jedź z nami” w Strzelcach Op., 
- 30 maja w spotkaniu z dyrektorem Departamentu Koordynacji Programów Unijnych w Urzędzie 

Marszałkowskim w Opolu, 
- 3 czerwca w spotkaniu  w Urzędzie Miejskim w Kędzierzynie z Księciem Hohenlohe, 
- 04 czerwca w spotkaniu członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Leśnicy, 
- w dniach 4-5 czerwca w Jarnołtówku w szkoleniu członków Subregionu Kędzierzyńsko- 

Strzeleckiego, 
-  w dniu 17 czerwca w Urzędzie zorganizowano spotkanie zainteresowanych przedsiębiorców  

zlokalizowanych wokół rynku Ujazdu z  wykonawcą projektu Rewitalizacji Rynku w Ujeździe. 
 
 



Ad. 11. Sprawy różne. (10:46) 
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń zwrócił się do Dyrektora ZGKiM Piotra Przygody o wyjaśnienie 
skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 lutego 
2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ujazd. 
Dyrektor ZGKiM poinformował radnych, że taką samą skargę otrzymała także gmina Leśnica, z którą 
współpracował tworząc w/w Regulamin. Wojewoda Opolski zakwestionował parę spraw, z którymi nie 
do końca się zgadzają. Radca Prawny stwierdził, że mamy 30 dni, aby się odnieść do tej skargi. Pan 
Piotr jest wstępnie umówiony na rozmowę z Wiceburmistrzem gminy Leśnica, aby wspólnie omówić 
ten temat. Dyrektor ZGKiM dodał, że może się zgodzić z nadzorem, że niektóre paragrafy zbędne 
zostały przepisane z ustawy. Natomiast służby Wojewody zastrzegły np. współpracę pomiędzy Gminą 
Ujazd, ZGKiM a Państwową Strażą Pożarną. 
Radna Dorota Stanek odnosząc się do zapisu organu nadzoru, który dostrzegł liczne istotne naruszenia 
prawa prosi o szczegółowe omówienie punktów, które zostały źle zawarte z propozycją ich rozwiązania. 
Pan Piotr Przygoda zapewnił, że radni otrzymają na piśmie odpowiednie wyjaśnienia dot. skargi. 
Radna Teresa Sobota poruszyła temat dziur w nawierzchni drogi dojazdowej do baru „Na winku” w 
Olszowej. Aby w razie możliwości poprawić jej stan, gdyż jest drogą, z której korzysta wiele osób. 
Radna Teresa Sobota również zaapelowała do właścicieli niezabudowanych działek i opuszczonych 
posesji, aby o nie zadbali m.in. kosząc trawniki.  
Dyrektor ZGKiM nawiązując do dyskusji na wspólnym posiedzeniu Komisji Stały z dnia 17 czerwca 
2019 r. jeszcze raz wyjaśnił powód niskiego ciśnienia wody w Ujeździe, a jednocześnie podał parę 
propozycji w celu poprawy pracy stacji i sieci wodociągowej. M.in.: odwiercenie nowej studni przy  
ul. Gliwickiej w Ujeździe, rozbudowa stacji wodociągowej polegająca na budowie zbiornika na wodę 
czystą o pojemności min 200 m3, budowa filtra pośpiesznego o przepustowości co najmniej 38 m3/h, 
wymiana orurowania na terenie stacji wodociągowej, zakup zapasowych pomp głębinowych do każdej 
studni.  
Natomiast, aby poprawić ciśnienie na sieci wodociągowej przy ul. Skargi 1 (teren ZGKiM) -budowa 
stacji podnoszenia ciśnienia dla szkoły, przedszkola oraz osiedla „Na Wzgórzu” lub zastanowić się nad 
połączeniem wodociągu znajdującego się na ul. Chopina poprzez drogę na działki za cmentarzem do 
osiedla „Na Wzgórzu”. Aby poprawić ciśnienie na oś. Piaski należy połączyć w pętlę wodociąg z 
Niezdrowic o średnicy 160 mm z wodociągiem na Piaskach jadąc w kierunku do Kędzierzyna-Koźla.  
Dyrektor ZGKiM dodał, ze najlepszej jakości woda jest w Sieroniowicach, następnie w Zimnej Wódce. 
Natomiast w Ujeździe woda jest najgorszej jakości, którą trzeba uzdatniać przez filtr pospieszny, który 
wytrąca żelazo i mangan. Filtr ten ma wydajność ok 20 m3/h i w normalnych dnia zupełnie wystarcza. 
Piotr Przygoda dodał, że nie jest to wina sieci, a dużego zużycia wody przez mieszkańców. Lato w tym 
roku jest ciepłe i wyjątkowo suche, co zwiększa zapotrzebowanie na wodę. Prosi o wykorzystywanie 
wody do celów spożywczych, a mieszkańcom chcącym używać wody, np. do podlewania ogródków  
proponuje, aby odwiercili sobie studnie głębinowe we własnym zakresie.  
Następnie głos zabrał radny powiatowy Tadeusz Kauch, który poprosił radnych o podanie propozycji 
polepszenia skuteczności działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Przewodniczący 
Rady Tomasz Cichoń odniósł się do sytuacji z poprzedniej sesji, na której Zarząd przesłał odpowiedzi 
na zgłoszone interpelacje nie zgodne ze stanem rzeczywistym (studzienki w Olszowej). Radny Kamil 
Głowania zaproponował, aby utworzyli stronę internetową, do której mieszkańcy mieli by dostęp do 
zgłoszeń dot. dróg powiatowych, a następnie Zarząd zamieszczał by informacje o stanie realizacji 
zadania, np. w trakcie realizacji, realizacja zaplanowana w inny terminie.  Na salę narad przybył 
Burmistrz Ujazd Hubert Ibrom, który przeprosił za spóźnienie, spowodowane  uroczystością  
zakończenia gimnazjum w Ujeździe. Następnie odniósł się do spraw związanych z problemem dróg 
powiatowych. 
Na zakończenie Radny Andrzej Grabiec zaprosił wszystkich na festyn do Nogowczyc, który odbędzie 
się w dniach 28-29 czerwca b.r., idąc w ślad festynu Pani Krystyna Kałużny Dyrektor MGODK 



zaprosiła na organizowaną w najbliższy weekend Noc Świętojańską nad Kanałem Gliwickim, na której 
nastąpi uroczyste otwarcie Muzeum Kanału Gliwickiego.  
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń zaprosił wszystkich na uroczystą cześć do GOK, na której 
nastąpi wręczenie nagród wyróżnionym absolwentom gminy Ujazd.  
Ad. 12. Zakończenie posiedzenia. (11:18) 
Zakończono sesję (11:19) 
Część uroczysta IX Sesji Rady Miejskiej. 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i 
Spraw Społecznych Kamila Głowani o odczytanie wniosku Komisji dotyczącego przyznania wyróżnień 
najlepszym absolwentom szkół gminy Ujazd w roku szkolnym 2018/2019. 
Kamil Głowania odczytał wniosek, który został przyjęty jednogłośnie przez radnych.  
W związku z wprowadzoną reformą oświatową, która przekształciła szkoły podstawowe  
z 6-klasowych w 8-klasowe, w tym roku mamy już absolwentów szkół podstawowych oraz absolwentów 
klas III gimnazjalnych w PSP Ujazd. 
Pani Grażyna Łupak Dyrektor Szkoły PSP w Ujeździe zgłosiła: trzy kandydatury ze szkoły 
podstawowej w Ujeździe i pięć kandydatur z publicznego gimnazjum. 
Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżnieni zostali:  
Absolwenci klas VIII szkóły podstawowej: 
- Julia Bednarek   – klasa VIII a PSP 
- Sebastian Gruszka  – klasa VIII a PSP        
- Szymon Gorgosch  – klasa VIII c PSP    
Absolwenci klasy III publicznego gimnazjum:       
- Dominik Bernacki          – Klasa III A        
- Paweł Lebok    – Klasa III A    
- Paulina Kośmider  – Klasa III A    
- Paweł Janota    – Klasa III A    
- Marta Mendla  – Klasa III B    
Wymienieni uczniowie klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum w Ujeździe osiągnęli 
znakomite wyniki w nauce, bardzo wysokie średnie ocen, wyróżniali się wzorowym zachowaniem, 
sumiennością i aktywnością zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak  
i pozalekcyjnych. Ich postawa jest godna naśladowania. 
Do nagrody specjalnej, zgodnie z punktem III-2 Regulaminu, członkowie Komisji proponują 
kandydaturę ucznia klasy III A gimnazjum w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe Dominika 
Biernackiego, który osiągnął najwyższą średnią jest finalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego oraz finalistą XVIII Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy  
o Samorządzie Terytorialnym”. Uczestniczył we wszystkich konkursach przedmiotowych 
organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu. Oprócz matematyki do etapu 
miejsko-gminnego zakwalifikował się z : j. polskiego, j. angielskiego, biologii, chemii, geografii, fizyki. 
Bierze udział w działalności samorządu uczniowskiego. Należy do koła wolontariatu. Brał udział w 
zbiórce WOŚP (przez 3 lata gimnazjum), bił rekord RKO, organizował Dzień Nauki, uczestniczył w 
konkursie „Chemiczna głowa” o zasięgu regionalnym, w którym na 27 drużyn zajął 6 miejsce. 



Ponadto zakwalifikował się do powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Uczestniczył w realizacji szkolnego programu obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości: konkurs „Życzenia dla Niepodległej”, II miejsce w „Biegu dla 
Niepodległej”, udział w konkursie historycznym o „Niepodległości”, I miejsce w konkursie 
recytatorskim. 
Otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Brał udział w 
konkursie plastycznym „Magiczne okienko”. Razem z grupą kolegów uczestniczył  
w audycji radiowej „Bioróżnorodność gminy Ujazd”(Radio Vanessa). 
Przystąpiono do wręczenia nagród wyróżnionym przez Radę Miejską absolwentom. Wyróżnieni 
uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast rodzice otrzymali kwiaty. Wręczono 
także listy gratulacyjne i kwiaty wychowawcom wyróżnionych absolwentów – Beacie Konior, Sybilli 
Mehlich, Julii Kośmider oraz Mirosławowi Łupak. 
Następnie Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Tomasz Cichoń oraz Przewodniczący Komisji Kultury wręczyli stypendia oraz dyplomy 
najlepszym uczniom z gminy Ujazd oraz listy gratulacyjne ich rodzicom. 
Nagrody – Stypendia Burmistrza Ujazdu przyznawane są za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia 
sportowe i artystyczne uzyskane w danym roku szkolnym przez uczniów uczących się w szkołach na 
terenie gminy Ujazd.  
Tegoroczni stypendyści odnieśli sukcesy w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych.  
Ogółem przyznano 36 stypendia, w tym: 13 - uczniom za wyniki w nauce, 11 - uczniom za osiągnięcia 
sportowe oraz 12 - uczniom za osiągnięcia artystyczne. Listę uczniów nagrodzonych załączono do 
protokołu.  
Pani Irena Wenszka - dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Ujeździe wręczyła na ręce opiekuna 
SKO Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach Pani Karinie Kerstein-Lizon i uczniom czek za zajęcie II 
miejsca w regionie w konkursie "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym. Talenty 
dodajemy" na kwotę 1500 zł, oraz Pani Ilonie Morawiec-Konieczny opiekuna SKO w Szkole 
Podstawowej w Jaryszowie nagrodę finansową za zajęcie III miejsca w regionie 
w ogólnopolskim  konkursie Talentowisko Banków Spółdzielczych "Oszczędzanie w SKO procentuje 
w Banku Spółdzielczym. Talenty dodajemy". Poinformowała również, że nasze SKO otrzymało 
wyróżnienie - jako jedna z 25 szkół - w Ogólnopolskim konkursie "SKO - Młodzi Mistrzowie 
Oszczędzania". Otrzymaliśmy znak jakości "Szkoła przyjazna SKO". Również Bank Spółdzielczy 
otrzymał znak jakości "Bank przyjazny SKO”.  
Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów poszczególnych szkół gminnych oraz występ 
taneczny (Polonez) w wykonaniu przedszkolaków z przedszkola w Ujeździe.  
Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom podziękował wszystkim nagrodzonym uczniom i pogratulował im 
wspaniałych wyników, z których dumni są zarówno rodzice, jak  wychowawcy i nauczyciele. Życzył im 
dalszych sukcesów w nauce oraz zasłużonych i wspaniałych wakacji. 
Pani Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa serdecznie podziękowała Panu Dariuszowi Ciapie za wieloletnią 
pracę, który pełnił funkcję prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, jednocześnie informując, że tą 
funkcję przejęła Pani Violetta Gruntkowska. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń serdecznie pogratulował wyróżnionym uczniom i życzył 
wszystkim szczęśliwych wakacji.  
Na zakończenie uroczystej części sesji zrobiono pamiątkowe zdjęcie wyróżnionych uczniów  
i ich wychowawców.  
 
Protokołowała:        Przewodniczący obrad: 
Monika Krahl        Tomasz Cichoń 



 
 


