
Protokół sesji 
XIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe 

 
Obrady rozpoczęto 21-10-2019 o godz. 16:01, a zakończono o godz. 19:23 tego samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 
1. Tomasz Cichoń 
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 
13. Sandra Wewiorka 
 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział oprócz 
Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk, 
Longina Napieracz – Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr 
Przygoda, Kierownik OPS Małgorzata Bachen, Dyrektor Żłobka Justyna Kozera, Dyrektor GZO 
Małgorzata Kulesa, Kierownik MGODK Krystyna Kałużny, Kierownicy Referatu Monika 
Jastrzembska i Irena Tiszbierek oraz zaproszeniu goście asp. Arnold Skorupa, Janusz Kurzyca oraz 
Robert Respondek. 

 
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:01) 
 
Nastąpiła zmiana kworum (16:02) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15 
 
Do sesji dołączyli radni:  
1. Dorota Stanek 
2. Paweł Michalski 
 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan 
15 Radnych w sesji wzięło udział 15 osób, co stanowiło 100 % osobowego składu Rady. 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:02) 
 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Spotkanie z Kierownikiem Posterunku Policji w Leśnicy asp. Arnoldem Skorupą.  
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym. 
5. Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad kosztów podróży 
służbowych, 



b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd, 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu Balcarzowice, gmina Ujazd, 

d) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników 
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Ujazd, 

e) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, 
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
g) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 

lat 2020-2023, 
h) rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej. 
 

8.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 
9. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 rok 
przez: 
      - Radnych, 
      - Pracowników samorządowych. 

 10.  Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
 11.  Interpelacje i wolne wnioski.  
 12.  Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej. 

    13.  Sprawy różne. 
    14.  Zakończenie Sesji. 
 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przywitał przybyłych gości na dzisiejszą sesję Pana Janusza 
Kurzycę i Roberta Respondek. Są to dwaj projektanci z Biura Projektowego GRAF w Strzelcach 
Opolskich, którzy zostali zauważeni przez członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa i zostali wyróżnieni tytułem „Inżynier Roku” za projekt rewitalizacji ruin zamku  
w Ujeździe. Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Ujazdu pogratulowali projektantom zdobytego 
tytułu oraz wręczyli kwiaty z drobnym upominkiem. Burmistrz podkreślił, że jest to promocja dla oby 
dwóch stron.  
Następnie Burmistrz Ujazdu oraz Przewodniczący Rady złożyli gratulacje oraz kwiaty radnej Teresie 
Sobota, która otrzymała nagrodę od Marszałka Województwa Op. dla Animatorów i Twórców Kultury 
oraz radnej a jednocześnie sołtysce Sieroniowic Małgorzacie Michalskiej, która wygrała w plebiscycie 
„Gospodyni Roku” na szczeblu wojewódzkim.   
 
Ad. 3. Spotkanie z Kierownikiem Posterunku Policji w Leśnicy asp. Arnoldem Skorupą. (16:25) 
Przewodniczący obrad udzielił głosu przedstawicielowi Policji, który przygotował dla radnych 
informację zawierającą zestawienie przestępstw i wykroczeń popełnionych na terenie gminy Ujazd  
z I półroczu 2019 (załącznik do protokołu). Pan Arnold Skorupa w imieniu swoim i Komendanta 
Powiatowego podziękował za wszelką pomoc finansową i merytoryczną, która udzieliła gmina Ujazd 
dla Komendy Powiatowej.  

Radna Dorota Stanek zapytała o metody wykrywalności włamań oraz jakie proponuje metody  
zabezpieczeń, aby uniknąć włamania do domów. 

Asp. Arnold Skorupa odpowiedział, że wykrywalność w statystykach zmalała o 12 %  w porównaniu 
do lat biegłych, a powodem są wprowadzane nowe sposoby działania przez osoby dokonujące tego 
czynu. W dużej mierze wykrywalność odbywa się na podstawie śladów genetycznych. Każdego 
podejrzanego się fotografuje oraz pobiera materiał genetyczny, tak aby jak najwięcej zebrać danych. 

Radna Dorota Stanek również zapytała o sukcesy w ostatnim czasie. Na co przedstawiciel Policji 
udzielił odpowiedzi, że na podstawie badań genetycznych np. udało odzyskać płot skradziony            



w Jaryszowie i na Strefie Aktywności Gospodarczej. Natomiast odnosząc się do metod zabezpieczeń  
to nic nie zastąpi zwykła ludzka ostrożność ponieważ większość włamań miała miejsce w nocy do 
otartych domów.  

Radna Dorota Stanek poruszyła również temat związanym z paleniem śmieci. W związku, że na 
terenie gminy nie mamy Straży Miejskiej to z tego typy wykroczeniami możemy zwracać się do 
Policji? W odpowiedzi - Policja jest wiązana i nie ma możliwości fizycznej kontroli. Jedynie jest 
możliwość w obecności   pracownika Urzędu Miejskiego z referatu Rolnictwa, na podstawie 
odpowiedniej uchwały może wejść i pobrać próbkę do badania.  

Radna Małgorzata Michalska poprosiła, aby asp. Arnold Skorupa wyjaśnił funkcjonowanie 
monitoringu na terenie Gminy Leśna, ponieważ chciała by aby w przyszłości również zamontować go 
na terenie naszej gminy. Przedstawiciel Policji jest jak najbardziej przychylny, jednak proponuje, aby 
dobrze przemyśleć np. aby kamer było mniej a były dobrej jakości, które ujawniają obraz w dzień  
i w nocy oraz odpowiedniego rozmieszczenia.  
 
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń podkreślił, że mieszkańcy gminy apelują o zwiększenie patroli 
Policji zwłaszcza wieczorami i nocami, kiedy dokonywane sią akty wandalizmu. 
Również odniósł się do pisma w sprawie zmiany organizacji ruchu na osiedlu Gliwickim dot. 
zminimalizowania znaków. Dodał, że od momentu zamontowania progów zwalniających jest to 
osiedle bezpieczne i mieszkańcy są przeciwni tej zmianie. Burmistrz uważa, że im jest mniej znaków 
tym lepiej, ale jeśli mieszkańcy nie są przychylni temu rozwiązaniowi zostawmy jak jest tym bardziej, 
że wiąże się to również  z kosztem dla gminy. 
Na koniec asp. Arnold Skorupa podał adres e-mail posterunek.lesnica@op.policja.gov.pl,na który 
każdy mieszkaniec może zgłaszać różnie problemy.  
 
 
Ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych w okresie między 
sesyjnym. (16:52) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  
w okresie między sesjami tj. od dnia 24 września 2019 r. do 21 października 2019 r. 
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 5. Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu. (16:54) 
Wydano zarządzenia w sprawie: 
- zmiany planów finansowych na 2019 rok, 
- zmian budżetu gminy  na 2019 rok, 
- ogłoszenie naboru kandydatów do pierwszej Kadencji Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe, 

ustalenia terminu ich zgłaszania oraz określenie wzorów formularzy zgłoszeniowych. 
  
 Podpisano umowę na wykonanie analizy efektywności kosztowej na potrzeby wniosku do     
PROW, z Progres Consulting z Wrocławia, na kwotę 10 000,00 zł. 
 

Dokonano odbioru zadania pn. „Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej 
w Olszowej”.  
 
Ogłoszono przetarg z projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej 
Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap I – 
Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe. Termin skaładania ofert upływa 4 listopada 
2019 r.  

   



 
Uczestniczył: 
- 26 września w posiedzeniu członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” w 

Kędzierzynie-Koźlu, - również 3  września w spotkaniu w KSSE w Katowicach, 
- 4 października w spotkaniu w KSSE w Gliwicach, 
- 4 października w otwarciu Stacji paliw w SAG Olszowa, 
- 9 października w Konferencji organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
     
Na bieżąco prowadzono  szereg  spraw  związanych z organizacją wyborów parlamentarnych i  
funkcjonowaniem urzędu i gminy. 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:57) 
 
a. ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad kosztów podróży 
służbowych, (16:57) 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Danutę Ogazę Sekretarz Gminy, która dodała, że 
projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 14 września 2019 r.  
Projekt dotyczy uregulowania wątpliwości związanych z pomniejszaniem diety radnych w sytuacjach 
spóźnienia lub wcześniejszego wyjścia w czasie opiniowania lub uchwalania uchwał na posiedzeniach 
komisji lub sesji. Radni nie zgłosili wniosków ani uwag. 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 14 października 2019 r.  

Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad 
kosztów podróży służbowych, (17:00) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Kamil Głowania, Monika Szarf, Grzegorz Olesz, Agata Trusz, Tomasz Cichoń, Sandra 
Wewiorka, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Paweł Michalski, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec, 
Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Dorota Stanek 
 
PRZECIW(1): Małgorzata Michalska 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwał nr XIII.102.2019 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd, (17:00) 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Monika Jastrzembska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, 
Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej. Projekt został 
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 14 października 2019 r. Radni nie 
zgłosili wniosków ani uwag. 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 14 października 2019 r.  

Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd, (17:02) 
 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Sebastian Bednarek, Józef Duk, Kamil Głowania, Monika Szarf, Paweł Michalski, Dorota 
Stanek, Małgorzata Michalska, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Sandra Wewiorka, 
Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Tomasz Cichoń 



 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIII.103.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
c. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obrębu Balcarzowice, gmina Ujazd, (17:03) 
Projekt uchwały również przedstawiła Pani Monika Jastrzembska Kierownik Referatu Gospodarki 
Gruntami, Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej. Projekt 
został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 14 października 2019 r. 
Radni nie zgłosili wniosków ani uwag. 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 14 października 2019 r.  

Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Balcarzowice, gmina Ujazd, (17:04) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Józef Duk, Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Monika Szarf, Barbara 
Matuszek, Dorota Stanek, Sandra Wewiorka, Andrzej Grabiec, Teresa Sobota, Paweł Michalski, Agata 
Trusz, Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIII.104.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 
 
d. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników 
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Ujazd, (17:04) 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Dyrektor GZO – panią Małgorzatę Kulesę. 
Projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 14 października 
2019 r. Radni nie zgłosili wniosków ani uwag. 
 

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 14 października 2019 r.  

Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i 
innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Ujazd, (17:09) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Monika Szarf, Grzegorz Olesz, Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń, Józef 
Duk, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Agata Trusz, Dorota Stanek, Sandra Wewiorka, Sebastian 
Bednarek, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Paweł Michalski 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIII.105.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji.  



e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, (17:09) 
Udzielono głosu Pani Skarbnik Gminy Longina Napieracz, która omówiła działami, rozdziałami zmiany 
budżetowe gminy Ujazd na 2019 r. Projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych 
odbytych dnia 14 października 2019 r. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Radni nie zgłosili wniosków ani uwag. 

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 14 października 2019 r.  

Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, (17:10) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Monika Szarf, Sebastian Bednarek, 
Małgorzata Michalska, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała, Józef Duk, Paweł 
Michalski, Sandra Wewiorka, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Andrzej Grabiec 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIII.106.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (17:11) 
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 1 067 916,58 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 44 702 874,39 zł, dochody bieżące 
- 29 571 107,54 zł;  dochody majątkowe – 15 131 676,85 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o 1 067 916,58 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 46 679 665,46 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 28 177 826,09 zł, wydatki majątkowe – 18 501 839,37 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 1 393 281,45 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. 

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 14 października 2019 r.  

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (17:12) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Dorota Stanek, Monika Szarf, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Barbara 
Matuszek, Teresa Sobota, Małgorzata Michalska, Tomasz Cichoń, Rajmund Muskała, Sandra 
Wewiorka, Agata Trusz, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Paweł Michalski 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIII.107.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 



g. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję lat 2020-2023, 
(17:12) 
Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska w Ujeździe powołała uchwałą nr 
XI.92.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zespół do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na 
ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.  

Radny Rajmund Muskała odczytał opinię zespołu o zgłoszonym kandydacie na ławnika Piotra 
Kołodziej, opracowaną  na posiedzeniu w dniu 7 października b.r. Opinia została dołączona do 
niniejszego protokołu.  
Zgodnie z ustawą wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Przystąpiono zatem do wyboru komisji 
skrutacyjnej. Zgłosiły się do niej następujące kandydatury radnych, którzy wyrazili zgodę na pracę  
w komisji: 

1. Dorota Stanek, 
2. Józef Duk, 
3. Agata Trusz. 

Rada jednogłośnie zaakceptowała poprzez głosowanie skład komisji skrutacyjnej. 

Następnie komisja skrutacyjna przygotowała karty do tajnego głosowania, a przewodnicząca komisji 
Dorota Stanek objaśniła radnym zasady głosowania. 
Następnie radni na podstawie listy obecności otrzymali karty do głosowania i po dokonaniu 
stosownego zaznaczenia wrzucili je do urny.  
Komisja skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia biurowego w celu policzenia głosów  
i sporządzenia protokołu z tajnego głosowania. 
  

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej, który jest załącznikiem do protokołu z przebiegu 
Sesji, stwierdza się, że Piotr Kołodziej został wybrany na ławnika Sądu Rejonowego w Strzelcach 
Opolskich. 

Głosowanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na 
kadencję lat 2020-2023 (17:25) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała, Monika Szarf, 
Sandra Wewiorka, Małgorzata Michalska, Dorota Stanek, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Tomasz 
Cichoń, Sebastian Bednarek, Agata Trusz, Józef Duk, Paweł Michalski 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIII.108.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
h. rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej. (17:25) 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała pisemne stanowisko opracowane z dnia 
07 października b.r. na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na działania 
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Członkowie Komisji w głosowaniu 
jawnym jednomyślnie uznali skargę za zasadną. Szczegółowe uzasadnienie decyzji Komisji zawiera 
pisemne stanowisko, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. 
Dyrektor Piotr Przygoda nie zgada się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o uznanie 
skargi za zasadną. Przyznaje, że zna problem i dokonuje wielu starań, aby nie dochodziło do tego typu 
sytuacji. W momencie opisanego zdarzenia w skardze w Niezdrowicach nastąpił zanik energii 



elektrycznej, a w Rudzińcu energia była. To sprawiało, że ścieki faktyczne wylały się na drogę. 
Zarządca sieci ZGKiM, więc nie miał na to wpływu. 
Burmistrz dodał, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Rudziniec w dniu 16.10. 2019 r. 
oraz 21.10.2019 r. na którym ustalono iż:  

1. Zostanie  wydłużony słup odpowietrzający; 
2. Zostanie podpisane porozumienie  międzygminne pomiędzy ZGKiM Ujazd i ZGKiM Rudziniec w 

zakresie nawiązania ścisłej współpracy m.in. do celów szybszej komunikacji oraz naprzemiennej 
obsługi awarii w Niezdrowicach przy zastosowaniu agregatów obu stron; 

3. Gmina Rudziniec sfinansuje opracowanie koncepcji na budowę nowego rurociągu, który  pominie 
dwie istniejące przepompownie oraz poniesie koszty całej inwestycji. 

Rada Miejska w Ujeździe zatem ustaliła, że w związku z satysfakcjonującymi ustaleniami 
rozwiązującymi problem uznała skargę na działania Dyrektora ZGKiM z bezzasadne oraz 
jednogłośnie przegłosowała złożony wniosek tej samej treści. 
 
Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. (18:07) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, 
Teresa Sobota, Agata Trusz, Rajmund Muskała, Józef Duk, Grzegorz Olesz, Andrzej Grabiec, 
Sebastian Bednarek, Monika Szarf, Małgorzata Michalska 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Sandra Wewiorka 
 
W związku z problemami technicznymi powtórzono głosowanie - 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora ZGKiM (18:08) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Małgorzata Michalska, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Paweł Michalski, 
Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Andrzej Grabiec, 
Sebastian Bednarek, Agata Trusz, Dorota Stanek, Sandra Wewiorka 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIII.109.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
Ad. 7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. (18:09) 
Informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty 
Małgorzata Kulesa. Opracowana została na podstawie bazy danych SIO na dzień 30 września 2018 i 30 
września 2019 oraz sprawozdań z działalności poszczególnych palcówek oświatowych za rok 
2018/2019. 
Radni otrzymali elektroniczną wersję informacji, która zawierała m.in.: 
- liczbę i prognozę liczby uczniów i wychowanków przedszkoli w latach 2011-2019 
- sieć szkół i przedszkoli 
- liczbę i liczebność oddziałów w szkołach i przedszkolach 
- strukturę zatrudnienia kadry pedagogicznej 
- dane dotyczące nauki języków obcych 



- wyniki porównawcze sprawdzianów końcowych 
- omówienie danych dot. frekwencji i promowania uczniów do następnej klasy 
- udział uczniów w konkursach i zawodach 
- dane dotyczące dożywiania uczniów i dowozu do placówek oświatowych 
- rozliczenie finansowe roku 2018 oraz plan 2019. 
 
Ad. 8. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 
2018 rok przez: (18:45) 
a. Radnych, (18:45) 
b. Pracowników samorządowych. (18:47) 
Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych  
za 2018 rok oraz wyniki analizy Burmistrza Ujazdu oświadczeń majątkowych za 2018 rok złożonych 
przez pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia. 
Następnie przewodniczący obrad odczytał pismo Wojewody Opolskiego o wynikach analizy 
oświadczeń majątkowych Burmistrza Ujazdu i Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2018. 
 
Ad. 9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (18:48) 
Nie zgłoszono wniosków Komisji Stałych. 

Ad. 10. Interpelacje i wolne wnioski. (18:48) 
Zostały zgłoszone następujące interpelacje: 
1) pisemny wniosek radnej Małgorzaty Michalskiej w sprawie: 
- umieszczenia tablicy informacyjnej ”Grzeboszowice”, 
- umieszczenie trzech latarni na ul. Olszewskiej w Grzeboszowicach, 
- doświetlenie posesji, zamontowanie lampy na ul. Pięknej w Grzeboszowicach, słup nr 31. 
 
2) pisemny wniosek radnego Rajmunda Muskała z prośbą o dofinansowanie do wymiany przepustów 
drogowych w drodze powiatowej w miejscowości Klucz przy Kościele. Starostwo jest w stanie 
dofinansować połowę inwestycji. 
 
Ad. 11. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej. (18:52) 
 
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej. (18:54) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Paweł Michalski, Rajmund Muskała, 
Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, Sandra Wewiorka, Teresa Sobota, Agata Trusz, Tomasz 
Cichoń, Monika Szarf, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Józef Duk 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Protokół nr XII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 

Ad. 12. Sprawy różne. (18:54) 
Radny Paweł Michalski zapytał o termin wykonania nowego oświetlenia w Zimnej Wódce oraz 
zwrócił uwagę na wymianę żarówek w latarniach, które migają. Pani Katarzyna Tomczyk 
odpowiedziała, że dzisiaj zostało wydane ze starostwa pozwolenie na budowę i niezwłocznie zostanie 
zrealizowane. Natomiast w odniesieniu do „migających żarówek”- należy zgłosić do Urzędu i na 
bieżąco są będą wymieniane przez Tauron. 
Radny Józef Duk zapytał kiedy nastąpi remont mostu na ul. Stawowej w Jaryszowie? Pani Katarzyna 
Tomczyk odpowiedziała, że w dalszym ciągu czekają na pozwolenie wodnoprawne, a następnie 



pozwolenie na budowę. Wszystko idzie w dobrym kierunku i planowana jest realizacja tego zadania w 
I połowie 2020 roku. 
Radna Dorota Stanek podziękowała za wykonanie ogrodzenia na placu zabaw na os. Piaski oraz 
poinformowała, że w przyszłym roku będą starać się o wykonanie w tym miejscu oświetlenia. 
  
Na sesję przybył gość pan Dariusz Ciapa, który jest prezesem i przedstawicielem Stowarzyszenia 
Miłośników Ujazdu „Miasto z historią”. Poinformował radnych, że jest możliwość przeprowadzenia 
badań naukowych w Kościele św. Andrzeja Apostoła w celu oszacowania wieku istnienia tego 
kościoła. Po krótce przedstawił historię kościoła. 
Radny Kamil Głowania zapytał o szacunkowe koszty badań geofizycznych. Pan Ciapa odpowiedział, 
że koszt wyniesie 4500 zł za dwa dni plus opracowanie materiału. Następnie podziękował, za 
wysłuchanie i jest pełen nadziei, że radni przychylą się do wsparcia finansowego jego działalności 
społecznej. 
Burmistrz dodał, że trwają prace nad planowaniem budżetu na 2020 r. Zaproponuje, aby zostały w nim 
ujęte dotacje dla OSP, LZS (o kilkanaście tysięcy więcej), dla Caritas ok 20 tys., by można było 
otworzyć drugi dodatkowy etat rehabilitacyjny w Ujeździe, dla Stowarzyszenia Miłośników Ujazdu 
„Miasto z historią” – 10 tys. zł, a także na wsparcie kół mniejszości niemieckiej – 10 tys. zł.  
 
Przewodniczący obrad poinformował, że następna sesja odbędzie się 25 listopada b.r. 
 
Ad. 13. Zakończenie Sesji. (19:23) 
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XIII sesję Rady Miejskiej. 

 
Zakończono sesję (19:23) 
 
 
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na 
stronie BIP Urzędu.  

 

 

Protokołowała:        Przewodniczący obrad: 

Monika Krahl        Tomasz Cichoń 

 


