Protokół sesji
X Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Obrady rozpoczęto 23-07-2019 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:09 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:
1. Dorota Stanek
2. Rajmund Muskała
3. Sebastian Bednarek
4. Józef Duk
5. Kamil Głowania
6. Barbara Matuszek
7. Andrzej Grabiec
8. Małgorzata Michalska
9. Grzegorz Olesz
10. Teresa Sobota
11. Monika Szarf
12. Agata Trusz
W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Przewodniczącego RM Tomasza Cichoń Sesji
przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Stanek. 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 MGODK Krystyna Kałużny,
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i
Działalności Gospodarczej Monika Jastrzembska oraz Redaktor Strzelca Op. Justyna Kubik.
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:00)
Na podstawie listy obecności Wiceprzewodnicząca obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy
stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 12 osób, co stanowiło prawomocne quorum. W trakcie rozpoczęcia
obrad nastąpiła zmian quorum i ostatecznie udział w sesji brało 14 radnych.
Nastąpiła zmiana kworum (12:01)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14
Do sesji dołączyli radni:
1. Paweł Michalski
2. Sandra Wewiorka
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (12:02)
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
Informacja o pracy Burmistrza.
Podjęcie uchwał w sprawie:

6.
7.
8.
9.

a) zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego,
b) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.
Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
(12:02)
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Stanek przedstawiła pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 20 czerwca 2019 r. do 23 lipca 2019 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (12:02)
Wydano zarządzenia w sprawie:
-

zmiany planów finansowych na 2019 rok,
zmian budżetu gminy na 2019 rok,
ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego
eksploatowanego w jednostkach OSP Gminy Ujazd,
realizacji zadania polegającego nas zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi
niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom- szkoła i szkoła – dom.

Podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja placu 1 Maja w Ujeździe” w ramach
programu RPO Woj. Opolskiego w wysokości 52,32% zadania, co daje kwotę 2.300.000 zł.
Uczestniczył:
25 czerwca i 19 lipca w spotkaniu członków Związku Powiatowo- Gminnego „Jedź z nami” w
Strzelcach Op.,
28 czerwca w spotkaniu w Starostwie Strzeleckim dotyczącym tworzenia „ Polskiej Specjalnej
Strefy Inwestycji”,
18 lipca w spotkaniu w KSSE w Gliwicach.
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (12:21)
a. zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego (12:21)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Wiceburmistrz Katarzynę Tomczyk.
Wyjaśniła, że po przygotowaniu postępowania o zamówienie publiczne przez Powiat Strzelecki zmieniły
się wartość poszczególnych inwestycji. W związku z tym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr
IV.34.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia dotacji na rzecz
Powiatu Strzeleckiego uważa się za zasadne. Radny Paweł Michalski zapytał czy chodnik w Zimnej
Wódce zostanie wykonany w całości, do końca boiska? Burmistrz odpowiedział, że dopyta w Starostwie,
ale myśli, że zostanie zrealizowany w całości.
Radny Józef Duk pytał o koszty budowy chodnika w Jaryszowie.
Głosowanie zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego (12:25)
Wyniki imienne:
ZA(14): Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek, Sandra Wewiorka, Dorota Stanek,
Teresa Sobota, Rajmund Muskała, Paweł Michalski, Grzegorz Olesz, Sebastian Bednarek, Monika Szarf,
Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Tomasz Cichoń
Uchwała nr X.77.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

b. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, (12:25)
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz, która omówiła działami, rozdziałami
zmiany budżetowe gminy Ujazd na 2019 r. dot. dochodów bieżących i wydatków.
Przewodnicząca obrad Dorota Stanek poruszyła główny temat spotkania a mianowicie sposób poprawy
gospodarki w wodnej w gminie Ujazd.
Głos zabrał Burmistrz. Nie sądził, że problem z dostępnością wody w Ujeździe i Niezdrowicach jest tak
wysokiej skali i dlatego nie ma wątpliwości, że poprawa gospodarki wodnej jest zadaniem
priorytetowym. Przeznaczone środki w kwocie 60 tys. złotych zostaną przeznaczone na stworzenie
Programu użytkowo-funkcjonalnego, na podstawie którego będziemy ubiegać się o uzyskanie dotacji z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich już we wrześniu. Prawdopodobnie nie możemy ubiegać się o
dofinansowanie do elementów, które znajdują się w aglomeracji wodnej, w związku z tym możemy
ubiegać się o rozbudowę studni w Ujeździe na ul. Gliwickiej. PUF ma nam pomóc w ustaleniu
możliwości uzyskania jak największego dofinansowania. Nie ma wątpliwości, ze inwestycja na poprawę
gospodarki wodnej zmusi nas do zaciągnięcia niskooprocentowanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska. Szacowany koszt na poprawę sytuacji z dostępnością wody do od 2 - 4 milionów
złotych.
Radni wyrazili swoje zadowolenie z podejmowanych tak szybkich działań naprawczych.
Radni również dyskutowali nad rozwiązaniem problemu, jednak Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda,
podkreślił że zaczekajmy na opinie specjalistów, którzy opracują dokumentację PFU i na jej podstawie
będziemy mogli zastanawiać się nad kolejnymi odpowiednimi krokami.
Radna Małgorzata Michalska zapytała o studnię zasilania wody w Sieroniowicach.
Radny Paweł Michalski poruszył kolejny temat a mianowicie zwiększenie planu wydatków na pokrycie
kosztów realizacji usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 30 tys. złotych. Pani
Katarzyna Tomczyk wyjaśniła, że w związku ze zwiększeniem o ponad 50 % stawki za wozokilometr (z
0,60 na 1,30) nastąpiło zwiększenie wypłacanej rekompensaty dla PKS-u. Burmistrz dodał, że zostało
zakupionych 15 autobusów co zwiększyło amortyzację. Problem wzrostu stawki dotyczy całego Związku
„Jedź z nami”. Radni wyrazili w tej kwestii swoje nie zadowolenie. Dodali, że na posiedzeniu Komisji
wspólnych w miesiącu styczniu b.r. na który był obecny pan Jacek Król prezes PKS-u przedstawił
radnym inne zapewnienia. Radni zwracają się z wnioskiem o zorganizowanie ponownego spotkania z
Panem Królem, w celu przeanalizowania sprawy. Skarbnik Gminy dodała, że to jest tylko cześć
brakujących środków. W razie możliwości sukcesywnie wprowadza do budżetu brakujące środki
finansowe.
Radna Agata Trusz zapytała na jaki cel zostaną przeznaczone środki w kwocie 15 tys. zł na
zagospodarowanie działki w Kluczu? Pani Katarzyna Tomczyk odpowiedziała, że na tym terenie planuje
się stworzenie miejsca rekreacyjnego. A planowana kwota to na stworzenie dokumentacji.
Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, (13:07)
Wyniki imienne:
ZA(12): Kamil Głowania, Monika Szarf, Sandra Wewiorka, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota, Paweł
Michalski, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek,
Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Tomasz Cichoń, Dorota Stanek, Rajmund Muskała
Ze względu na wystąpienie problemów technicznych zarządzono 10 min przerwę w obradach.

Następnie powtórzono głosowanie nad uchwała nr X.78.2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie
gminy na 2019 r. (13:18)
Wyniki imienne:
ZA(14): Sandra Wewiorka, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Małgorzata
Michalska, Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Dorota Stanek, Andrzej Grabiec, Paweł
Michalski, Agata Trusz, Monika Szarf, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Tomasz Cichoń
Uchwała nr X.78.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (13:18)
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 64 556,31 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 42 971 799,55 zł, dochody bieżące
- 27 875 498,90 zł; dochody majątkowe – 15 096 300,65 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o 64 556,31 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 44 948 680,62 zł, w tym: wydatki bieżące
- 26 394 068,46 zł, wydatki majątkowe – 18 554 612,16 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 1 481 430,44 zł.
Planowane rozchody w 2019 roku wynoszą 1 104 063,29 zł.
Planowana kwota długu na koniec 2019 roku 9 336 760,41 zł.
Pytań nie zgłoszono.
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (13:21)
Wyniki imienne:
ZA(14): Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek, Paweł Michalski, Dorota Stanek,
Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała, Sandra Wewiorka, Monika Szarf, Sebastian Bednarek, Teresa
Sobota, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Tomasz Cichoń
Uchwała nr X.79.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
Ad. 6. Interpelacje i wolne wnioski. (13:21)
Przewodnicząca obrad Dorota Stanek odczytała odpowiedź na założone pismo przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej do Zarządu Powiatu Strzeleckiego dotyczące złożonych odpowiedzi na interpelacje z
poprzedniej sesji nie zgodnych z rzeczywistym wykonaniem.
Następnie poruszono temat skargi na regulamin dostarczania wody. Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda
poinformował radnych, że radca prawnym Leszek Dulęba złożył w terminie odpowiedź na złożoną skargę
do Sądu Administracyjnego w Opolu. Jesteśmy w toku postepowania, czekamy na decyzję Sądu.
Następnie radni złożyli następujące wnioski:
1). radnej Agaty Trusz o postawienie przy znaku zakazu zatrzymywania się na ul. Traugutta w Ujeździe
tabliczki „za wyjątkiem wjazdu do posesji”,
2). radnego Kamila Głowani o uporządkowanie zarośniętego chodnika wzdłuż drogi krajowej 88 w
Sieroniowicach oraz o remont barierek ochronnych wzdłuż drogi krajowej 88,

3). radnej Małgorzaty Michalskiej o przesunięcie znaków w Sieroniowicach przy ul. Strzeleckiej
naprzeciw p. Widera,
4). radnego Grzegorza Olesz z prośbą o rozwiązanie powtarzającego się problemu z wydobywającym się
nieprzyjemnym zapachem w Domu Wiejskim (w części użytkowanej przez mieszkańców) w
Niezdrowicach,
- w związku z planowaną budową obwodnicy i obawą przed wzmożonym ruchem przez wieś
Niezdrowice prośba o ustawienie ograniczenia tonażowego,
5). wspólny wniosek radnych z prośbą o zorganizowanie spotkania z Panem Jackiem Królem prezesem
PKS na sesje jesienną w sprawie wyjaśnienia tematu transportu publicznego,
6). radnej Doroty Stanek o wykoszenie drogi dojazdowej działki gminnej nr 2246/6 na osiedlu Piaski przy
posesji P. Fudali (pisemny wniosek w załączeniu),
- prośba o interwencję w sprawie problemu przejazdu na ul. Traugutta w Ujeździe. Duży samochód
ciężarowy przyjeżdża do piekarni Miś w dni robocze z rana przed 7:00. Zajmuje cały pas jezdni drogi nr
40 w kierunku na Pyskowice. Tworzy się sytuacja niebezpieczna dla kierowców z powodu braku
widoczności . W tej sytuacji wymaga się o zapewnienie kierowania ruchem pojazdów na czas postoju
samochodu ciężarowego przez dodatkowe osoby. Osoby te powinny obserwować drogę na dwu
kierunkach i informować kierowców o możliwych zagrożeniach. W chwili obecnej przejazd głównie w
kierunku Pyskowic odbywa się na zasadzie uda się albo się nie uda.
Radna Dorota Stanek zapytała również o możliwość dofinansowania do paneli fotowoltaicznych.
Burmistrz odpowiedział, że na razie w wielu domach wciąż są używane tzn. kopciuchy, piece
nieekologiczne. Na razie trzeba pozbyć się tego problemu. Zaplanowana kwota 100 tysięcy złotych w
budżecie gminy jest zbyt niska by rozdrabniać je na różne cele.
Radna Małgorzata Michalska zabrała głos w sprawie założenia na terenie gminy monitoringu. W ostatnim
czasie w Sieroniowicach po raz kolejny okradziono dom. Uważa, że należy zamontować kamery na
drogach wyjazdowych tak, by w razie konieczności można był odtworzyć nagranie z tych dróg i
sprawdzić, kto tędy przejeżdżał. Burmistrz Hubert Ibrom zapowiedział, że rozezna się z kosztami
związanym wdrążenia systemu monitoringu.
Burmistrz podziękował mieszkańcom Niezdrowic za bardzo duże zaangażowanie w przygotowaniu do
prymicji, które miały miejsce w czerwcu oraz za wzięcie udziału w konkursie Piękna Wieś Opolska.
Następnie poprosił wszystkich radnych i mieszkańców o oddawanie głosów na Ujazd na stronie Planet +.
Po uzyskaniu dużej ilości głosów będziemy mieli możliwość w uczestniczenia w programie
dokumentalnym „Polska z góry”.
Burmistrz również poinformował, że obecnie trwają prace komisji szacowania szkód związane z
tegoroczną suszą. Nadal można zgłaszać wnioski, które przyjmowane są w poj. nr 11.
Burmistrz Ujazdu odniósł się do zakończonych z sukcesem kolonii letnich w PSP w Ujeździe. Cieszy się
z pozytywnej opinii rodziców jak również samych uczestników wypoczynku. Zapowiada, że na pewno
w przyszłym roku kolonie zostaną ponownie zorganizowane (może w innych miejscowościach). Radny
Grzegorz Olesz odniósł się, aby przy planowaniu kolejnego wypoczynku dla dzieci zwrócić uwagę na
wcześniejszą godzinę rozpoczęcia zajęć.
Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Wojewódzkiego z informacją o możliwości wyrównania kosztów
poniesionych w skutek podwyżek energii elektrycznej przez samorządy. Warunkiem było złożenie
Oświadczenia Odbiorcy Końcowego Energii Elektrycznej, które składa się do sprzedawcy energii
elektrycznej. Jesteśmy na etapie przygotowania całego bilansu i miejmy nadzieję na przychylność Rządu
w tej kwestii.

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej. (14:02)
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 czerwca 2019
r. (14:02)
Wyniki imienne:
ZA(14): Małgorzata Michalska, Kamil Głowania, Sandra Wewiorka, Sebastian Bednarek, Barbara
Matuszek, Grzegorz Olesz, Dorota Stanek, Monika Szarf, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Józef Duk,
Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Tomasz Cichoń
Protokół nr IX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Ad. 8. Sprawy różne. (14:03)
Radna Dorota Stanek poinformowała wszystkich obecnych na Sali, że od lipca obowiązuje nowy
regulamin Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Od tego czasu z terenu gminy Ujazd odpadów
nie odbiera firma Remondis, lecz nowy operator spółka Czysty Region (dawniej Usługi komunalne).
Nadal będą zbierane 4 frakcje: bioodpady, papier, szkło i plastik. Jednak od października popiół będzie
zbierany oddzielnie. W związku z tym należy zakupić w własnym zakresie pojemnik szary (najlepiej
metalowy) na popiół. Dodała, że aby ułatwić mieszkańcom życie, Związek dopuszcza wykorzystanie
starego pojemnika, który posiadamy w domu pod warunkiem, że spełnia normy (tzn. jest na kółkach i
posiada uchwyty) i zostanie przemalowana klapa w kolorze szarym. Należy pamiętać o zgłoszeniu
deklaracji, na podstawie której odbierzemy naklejkę z napisem „popiół”, którą należy nakleić na
pojemnik. Od lipca w ramach zbiórek akcyjnych można oddać tylko wielko gabaryty i opony. Zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zgłaszać telefonicznie do wyznaczonej firmy. Zapowiedziała
również, że Rząd deklaruje kolejne zmiany o których będzie informowała na bieżąco.
Na zakończenie Przewodnicząca obrad Dorota Stanek odczytała wniosek Prokuratury Rejonowej
dotyczący zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Ujazd.
Następnie odczytała stanowisko Kierownika OPS Pani Danuty Ogazy z informacją, że projekt nowej
uchwały zostanie wniesiony pod obrady Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu.
Ad. 9. Zakończenie posiedzenia. (14:09)
Wyczerpawszy porządek Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Stanek zakończył X sesję Rady
Miejskiej.
Zakończono sesję (14:09)

Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na
stronie BIP Urzędu.

Protokołowała:
Monika Krahl

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej:
Dorota Stanek

