
Protokół sesji 
XIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe 

 
Obrady rozpoczęto 25-11-2019 o godz. 16:02, a zakończono o godz. 17:28 tego samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 
1. Tomasz Cichoń 
2. Dorota Stanek 
3. Rajmund Muskała 
4. Sebastian Bednarek 
5. Józef Duk 
6. Kamil Głowania 
7. Barbara Matuszek 
8. Andrzej Grabiec 
9. Małgorzata Michalska 
10. Grzegorz Olesz 
11. Teresa Sobota 
12. Monika Szarf 
13. Agata Trusz 
14. 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 oraz Kierownik Referatu Monika 
Jastrzembska. 

 
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 15 osób, co stanowiło 100 % osobowego składu Rady. 

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 sesjami. 
4. Informacja o pracy Burmistrza. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych 
przystanków, 

b) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, 

c) zasad używania herbu gminy Ujazd, 
d) uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc  
de minimis na terenie Gminy Ujazd, 

e) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, 



f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
6. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego – 

„Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej”. 
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
8. Interpelacje i wolne wnioski.  
9. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej. 
10. Sprawy różne. 
11. Zakończenie Sesji. 
 
Ad.3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesjami. 
(16:04) 
 
Nastąpiła zmiana kworum (16:05) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15 
Do sesji dołączyli radni:  
1. Paweł Michalski 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  
w okresie między sesjami tj. od dnia 22 października 2019 r. do 25 listopada 2019 r. 
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:05) 
 
Wydano zarządzenia w sprawie: 
- zmiany planów finansowych na 2019 rok, 
- zmian budżetu gminy  na 2019 rok, 
- ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd na rok szkolny 2019/2020, 
 (Burmistrz poinformował, że na prośbę radnych oraz mieszkańców w okresie wakacyjnym  

w miesiącu sierpniu będzie otwarte przedszkole w Ujeździe, natomiast w lipcu pozostałe 
przedszkola. Takie rozwiązanie umożliwia opiekę dla dzieci przez cały okres wakacyjny.)  

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ujazd, 
- ogłoszenia dodatkowego terminu naboru kandydatów do pierwszej kadencji Gminnej Rady 

Seniorów w Ujeździe,(Pierwsze posiedzenie zaplanowano na dn. 16 grudnia br.) 
 - przedłożenia projektu uchwały budżetowej  na 2020 rok, 
- przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata  2020-

2026. 
 
Podpisano umowę na: 
- doposażenie placu zabaw w Starym Ujeździe i w Balcarzowicach, z Zakładem Produkcyjnym 

BERTEZ w Poznania, na kwotę 18.447,50 zł., 
- budowę wiaty przy domu spotkań w zimnej Wódce - etap I, z Usługi Murarskie Bernard 

Burzan z Jaryszowa, na kwotę 23.500,00 zł., 
-  remont dróg polnych w Jaryszowie, z PHU TRANSKOM z Jaryszowa, na kwotę 7.583,40 zł. 
 
Uczestniczył: 
- 25 października  w posiedzeniu Związku Międzygminnego „Jedź z Nami w Strzelcach Op., 
- 28 października w pracach Komisji Przetargowej w Katowickiej Strefie Ekonomicznej, 
- 18 listopada w posiedzeniu związku Międzygminnego Czysty Region w K- Koźlu, 
- 20 listopada w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Krainy św. Anny.  
     



Na bieżąco prowadzono  szereg  spraw  związanych z   funkcjonowaniem urzędu i gminy. 
 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:14) 
a. zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków, 
(16:14) 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Katarzynę Tomczyk Zastępcę Burmistrza, która 
dodała, że projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 18 
listopada 2019 r. Zmianie ulega jedynie wykaz przystanków komunikacyjnych ujęty w załączniku Nr 1. 
Zgodnie z § 3 ust.6 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie rozkładów jazdy z dnia 10 kwietnia 2012r. do wykazu zostanie dodana kolumna z numerem 
przystanku komunikacyjnego.  
 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 18 listopada 2019 r.  

Głosowanie zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków, (16:15) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15):Małgorzata Michalska, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Monika Szarf, Sebastian 
Bednarek, Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Agata Trusz, Grzegorz Olesz, Sandra 
Wewiorka, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Paweł Michalski 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIV.110.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji.  
 
b. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (16:16) 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Danutę Ogazę Sekretarz Gminy, która dodała, że 
projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 18 listopada 2019 r.  
W naszej gminie konsultacje trwały przez 2 tygodnie do 15 listopada b.r. W tym czasie nie wpłynęły 
wnioski a jedynie pismo przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ze 
podoba im się program i są zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Program do roku poprzedniego 
został poszerzony o zadania: na działalności mniejszości narodowych i etnicznych oraz promocję i 
organizację wolontariatu oraz na rzecz kultury sztuki i dziedzictwa narodowego. Radni nie zgłosili 
żadnych pytań. 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 18 listopada 2019 r.  

Głosowanie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. (16:18) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Rajmund Muskała, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Teresa Sobota, 
Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek, Sandra Wewiorka, Dorota Stanek, 
Grzegorz Olesz, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Józef Duk, Paweł Michalski 
 



PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIV.111.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji.  
 
c. zasad używania herbu gminy Ujazd, (16:18) 
Projekt uchwały został również przedstawiony przez Panią Danutę Ogazę Sekretarz Gminy. Projekt ten 
został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 18 listopada 2019 r.  
Radny Grzegorz Olesz – czy można wpisać pod herbem napis Ujazd? Pani Sekretarz w odpowiedzi 
podkreślił, że do wniosku należy dodać zarys projektu, na podstawie którego Burmistrz wyraża zgodę 
na używanie jego wizerunku. Radni zdecydowali nie wprowadzać zmian do projektu uchwały. 
 

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 18 listopada 2019 r.  

Głosowanie uchwały w sprawie zasad używania herbu gminy Ujazd. (16:23) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Dorota Stanek, Kamil Głowania, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, 
Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek, Sandra Wewiorka, Teresa Sobota, 
Grzegorz Olesz, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Agata Trusz, Józef Duk 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIV.112.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji.  
 
d. uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.  
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie 
Gminy Ujazd, (16:23) 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz. Ponownie przedstawił radnym cel uchwalanej uchwały.  
Ulgi w związku z Uchwałą dotkliwie obciążyła budżet gminy. Za okres od 2015 roku do 2019 roku 
kwota ulg wyniosła 1 715,000 zł. Uchwała obowiązuje do 31.12.2020 r., lecz firmy, które wybudują 
nowe zakłady mogą złożyć zamiar skorzystania z ulg jeszcze w przyszłym roku 2020, a jeśli nabędą to 
prawo, wtedy ulga będzie obowiązywać jeszcze w co najmniej dwóch kolejnych latach, w przypadku, 
gdy powierzchnia zabudowań firmy przekroczy ponad 2000 m2 powierzchni użytkowej. W związku z 
tym kwota udzielonych ulg, począwszy od 2015 r, powiększy się. Zatem w interesie społecznym i 
publicznym jest aby te uchwałę uchwalić. 
Przedsiębiorcy zostali poinformowani o uchyleniu tej uchwały oraz że takich ulg już nie będzie.  
 
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 18 listopada 2019 r.  

Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr III.14.2014 z dnia 
29 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis 
na terenie Gminy Ujazd, (16:27) 
 
 
 
 



Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Barbara Matuszek, Agata Trusz, Dorota Stanek, Rajmund 
Muskała, Monika Szarf, Teresa Sobota, Sebastian Bednarek, Sandra Wewiorka, Andrzej Grabiec, 
Małgorzata Michalska, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Paweł Michalski 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIV.113.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji.  
 
e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, (16:27) 
Następnie 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 18 listopada 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 18 listopada 2019 r.  

Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. (16:30) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Monika Szarf, Dorota Stanek, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, 
Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, Teresa Sobota, Agata Trusz, Sebastian Bednarek, Sandra 
Wewiorka, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Paweł Michalski 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIV.114.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji.  
 
f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (16:30) 
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 659 125,22 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 45 361 909,61 zł, dochody bieżące 
- 30 219 347,26 zł;  dochody majątkowe – 15 142 562,35 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o 659 125,22 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 47 338 790,68 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 28 826 065,81 zł, wydatki majątkowe – 18 513 724,87zł. 
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 18 listopada 2019 r.  

 



Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (16:32) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Kamil Głowania, Monika Szarf, Rajmund 
Muskała, Grzegorz Olesz, Sebastian Bednarek, Teresa Sobota, Sandra Wewiorka, Dorota Stanek, 
Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Józef Duk, Paweł Michalski 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XIV.115.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji.  
 
Ad. 6. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego 
– „Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej”. (16:32) 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Matuszek przedstawiła protokół pokontrolny  
nr 4/2019 z kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. 
Wiejskiej w Olszowej” przeprowadzonej w dniu 30 października b.r. Członkowie Komisji Rewizyjnej 
nie wnieśli żadnych wniosków ani uwag do wykonanego w/w zadania inwestycyjnego.  

Głosowanie nad przyjęciem protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania 
inwestycyjnego – „Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej”. (16:36) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Monika 
Szarf, Dorota Stanek, Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, Sebastian Bednarek, Teresa Sobota, Sandra 
Wewiorka, Agata Trusz, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Józef Duk 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednomyślnie go przyjęli.  

Ad. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (16:36) 
 

Członkowie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych zgłosili następujące wnioski z dn. 23 
października br.: 
- o naprawę uszkodzonej elewacji łącznika, ponieważ  spadające elementy stwarzają 
niebezpieczeństwo dla dzieci przebywających na placu zabaw Żłobka; 

- o naprawę pękniętego odgromu (piorunochronu) oraz o jego zabezpieczenie, np. gumą; 

- radnego Pawła Michalskiego o zamontowanie lampy zewnętrznej nad drzwiami wejściowymi do 
budynku Żłobka wraz z oświetleniem awaryjnym. 

Członkowie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dn. 06 listopada 
b.r. zgłosili wniosek  o dalsze próby apelowania do wszystkich rolników i właścicieli gruntów 
przyległych do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć 
nawierzchni dróg, nie zaśmiecać oraz nie zaorywać rowów i poboczy dróg. 

 
 
 



Ad. 8. Interpelacje i wolne wnioski. (16:37) 
 
Radni zgłosili następujące interpelacje: 

1) radnej Teresy Sobota w sprawie: 

- umieszczenia jednego punktu oświetleniowego na Jankowie przy posesji państwa Piechaczek - 
Bieniada w Olszowej, 
- rozbiórki muru przy budynku komunalnym od bramy do granicy sąsiedniej posesji wzdłuż ogródków 
przy ul. Szkolnej w Olszowej, ponieważ mur się rozpada a spadające kamienie stwarzają zagrożenie 
dla przechodzących dzieci, mieszkańców i przejeżdżających samochodów,  
- budowa parkingu na części ogrodu w miejscu rozebranego muru; 

2) radnego Tomasza Cichoń z prośbą  

- o utwardzenie tłuczniem poboczy drogi prowadzącej z Sieroniowic na Strefę Aktywności 
Gospodarczej jeszcze przed okresem zimowym zwłaszcza miejsc, w których ze względu na brak 
miejsca samochody muszą zjeżdżać na pobocza, żeby się minąć; 

3) radnej Moniki Szarf 

- o przycięcie gałęzi drzew przy kaplicy Trójcy Świętej na ul. Kluczowskiej w Starym Ujeździe, 
ponieważ zwisające gałęzie stwarzają zagrożenie dla tamtejszej kapicy grożąc uszkodzeniem dachu;  

4) radnego Sebastiana Bednarek: 

- naprawa i wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku łączenia się ul. Kwiatowej z ul. Słoneczną 
w Ujeździe; 
- zaprojektowanie i wykonanie dwóch parkingów (jeden przy ul. Słonecznej, a drugi przy  
ul. Kwiatowej), 
- zdemontowanie istniejącego progu zwalniającego na ul. Kwiatowej i zamontowanie go  
ok 30 metrów dalej w kierunku bloku, 
- obcięcie gałęzi drzew wokół lampy na drodze w kierunku Jaryszowa, za cmentarzem  
(na wysokości przejścia dla pieszych), 
- wycięcia odrastających konarów drzewa za blokiem przy ul. Słonecznej, 
- zasypanie dziur przy zerwanym asfalcie przed blokiem na ul. Kwiatowej. 

Radny Józef Duk poinformował, że rozpoczęły się prace przez Wody Polskie przy oczyszczaniu rzeki 
Jaryszówka w Jaryszowie, w związku z tym zwróciła się z prośbą, aby pomóc w wysprzątaniu szlamu, 
który został pozostawiony przy brzegach rzeki. 
Burmistrz zapewnił, że skontaktuje się z przedstawicielami Wód Polskich, aby teren został 
odpowiednio uprzątnięty.  
 
Radna Dorota Stanek zwraca się z prośbą do Kierownika Ref. Rolnictwa o wystosowanie pisma (jak 
co roku) do właściciela działki na os. Piaski, która jest zarośnięta i zagraża bezpieczeństwu 
mieszkańców. Pani Monika Jastrzembska odpowiedziała, że zna problem oraz odpowiednie 
upomnienie zostanie wysłane.  
 
Radny Grzegorz Olesz- zapytał czy jest możliwy sanitarny odszczał dziczyzny? Po konsultacjach  
z Leśniczym dowiedział się, że jest to nie możliwe przez nich, ze względu na bliski teren zabudowań. 
Uważa, że dziki są zagrożeniem dla gospodarstw (trzody) zarażaniem wirusem ASF. Burmistrz 
poinformował, że razem z Kierownikiem Referatu Rolnictwa Panią Moniką Jastrzembską wystosują 
odpowiednie pismo.  
 
Burmistrz chciałby przeprosić Dyrektora ZGKiM oraz jego pracowników, w związku pojawieniem się 
artykułu w tygodniku Strzelec Op, w którym padło dość obrazowe porównanie funkcjonowania 



Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe. Okazuje się, że dyrektor ZGKiM już 
w 2006 roku zwrócił się z pisemną prośbą do gminy o podjęcie decyzji w sprawie przyszłości zakładu. 
W analizie SWOT zostały wówczas przedstawione wszystkie plusy i minusy funkcjonowania tej 
jednostki jako zakładu budżetowego i spółki. Wtedy zdecydowano, że pozostanie to jednostka 
budżetowa. 
Obecnie ZGKiM jest jednostką budżetową i w swoich ramach prawnych i finansowych stara się 
funkcjonować jak najlepiej się da. Jednak ograniczenia nie pozwalają na jego większy rozwój 
i utrzymanie infrastruktury, którą zarządza na odpowiednim poziomie. W przypadku większych 
inwestycji zawsze musi liczyć na wsparcie finansowe ze strony gminy i tym samym jest od niej mocno 
zależny.  
Burmistrz zastanawia się czy będzie lepszym rozwiązaniem przekształcenie ZGKiM w Spółkę? Chcę 
o tym porozmawiać z mieszkańcami na najbliższych spotkaniach sprawozdawczych, ponieważ wiąże 
się to z dodatkowymi kosztami dla mieszkańców.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń zapytał czy  Radni zgłaszają jakieś interpelacje? Nie 
zgłoszono i przystąpiono do przyjęcia protokoły z poprzedniej sesji.  
 
Ad. 9. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej. (16:54) 
 
Głosowanie (z autopoprawką) nad przyjęciem protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej. (16:55) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Dorota Stanek, Monika Szarf, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Małgorzata Michalska, 
Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Agata Trusz, Sandra Wewiorka, Tomasz 
Cichoń, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Józef Duk, Grzegorz Olesz 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Protokół nr XIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

 
Ad. 10. Sprawy różne. (16:56) 
 
Radna Dorota Stanek zapytała czy ZGKiM w formie Spółki będzie miała możliwości dofinansowania 
unijnych, kredytów? 
Burmistrz odpowiedział – tak, Spółki też mają możliwość. Należy uaktualnić przeprowadzoną analizę 
opłacalności przekształcenia jednostki budżetowej w spółkę. Następnie ustalić, czy i jaki wpływ 
ewentualna zmiana będzie mieć na ceny wody i odbioru ścieków, tak aby były one akceptowalne 
przez społeczeństwo i pokrywały nakłady na utrzymanie infrastruktury. 
Dyrektor ZGKiM podkreślił, że aktualnie mamy najniższe ceny wody i ścieków od sąsiednich gmin. 
Jego zdaniem korzystniejsza będzie Spółka, choć wiąże się to z dodatkowymi kosztami ponieważ 
obecnie w ceny wody i ścieków nie jest wliczona amortyzacja.  
Przewodniczący Rady zapytał czy jest możliwość podzielenia np. wliczenie pół kosztów amortyzacji 
na mieszkańca a pół przez gminę? Tego należy się dowiedzieć.   
Dyrektor ZGKiM - Przepisy mówią, aby wliczyć amortyzację do ceny to Rada Miejska musi podjąć  
w tej sprawie uchwałę. Również Rada Gminy likwiduje jednostkę budżetową. 
Radny Kamil Głowania zastanawia się czy z tej zmiany będą jeszcze inne korzyści?  
Radna Dorota Stanek podsumowując dodała, że jeśli ZGKiM przekształci się w Spółkę, Gmina będzie 
miała 100% udziału, to będzie powołana Rada Nadzorcza. Radni  nie będą mieli już nic 
dopowiedzenie jeśli chodzi o gospodarkę wodną.  



Radna Agata Trusz zapytała ile lat ma gwarancje kanalizacja. Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że 
odpis amortyzacyjny ma 22, 5 roku. Gdzie w niektórych odcinkach kanalizacja ma już 30 lat. 
Podkreślił, że w cenie wody powinny być środki finansowe przeznaczone na remont i wymianę 
starych kanalizacji.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał pismo odnoszące się do podjętej uchwały 
na poprzedniej sesji w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora ZGKiM. Skarżąca 
podziękowała za zajęcie się sprawą, podkreślając, że nie jest zgodna z prawdą informacja, że w dniu 
awarii był zanik energii elektrycznej co potwierdza pismem od Tauronu. Prosi o dane kontaktowe   
z osoba, z którą będzie mogła dalej analizować tę sprawę.  
Dyrektor ZGKiM został upoważniony do udzielenia odpowiedzi pisemnej osobie Skarżącej oraz 
poinformował, że 21 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Rudziniec, na którym 
opracowano porozumienie ( treść stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 
Koszt dokumentacji analizy alternatywnej dla rozwiązania problemu z ściekami w Niezdrowicach 
wynosi 8 tys. + Vat, który sfinansuje ZGKiM w Ujeździe. Jednak zadanie polegające na budowie 
nowego rurociągu sfinansuje Gmina Rudziniec.   
Porozumienie zostaje podpisane po akceptacji przez Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz 
radnych Rady Miejskiej w Rudzińcu.  
Następnie przystąpiono do głosowania nad akceptacją porozumienia pomiędzy Gmina Ujazd a Gminą 
Rudziniec. 
W głosowaniu wzięło udział  15 Radnych (za podniesieniem ręki), 
Za oddano   15 głosów 
Przeciw     0 
Wstrzymujących się    0 
Projekt porozumienia został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. 
 
Radna Teresa Sobota skierowała prośbę do Komitetów Wyborczych o ściągnięcie swoich banerów 
wyborczych., dodając, że Kampania Wyborcza się dawno skończyła. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń poinformował radnych, że otrzymał analizę oświadczeń 
majątkowych z Urzędu Skarbowego, którą przekazał radnym  w wersji elektronicznej do 
przeanalizowania.  
 
Skarbnik Gminy przekazała informacje dotyczące podatku rolnego, leśnego i transportowego. Radni 
zostali szczegółowo zapoznani z informacjami  na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych z dnia 18 
listopada br.   
 
Ad. 11. Zakończenie Sesji. (17:28) 
Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja odbędzie się 16 grudnia br.  
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył XIV sesję Rady Miejskiej. 
 
Zakończono sesję (17:28) 
 
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na 
stronie BIP Urzędu.  

 

Protokołowała:        Przewodniczący obrad: 

Monika Krahl        Tomasz Cichoń 



 


