
Protokół sesji 
XVII Sesja RM 

 
Obrady rozpoczęto 24-02-2020 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:35 tego samego dnia. 
 
Rozpoczęto sesję (16:00) 
 
W posiedzeniu wzięło udział 12 członków: 
1. Tomasz Cichoń 
2. Rajmund Muskała 
3. Sebastian Bednarek 
4. Józef Duk 
5. Barbara Matuszek 
6. Andrzej Grabiec 
7. Małgorzata Michalska 
8. Grzegorz Olesz 
9. Teresa Sobota 
10. Monika Szarf 
11. Agata Trusz 
12. Sandra Tiszbierek 
 
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 MGODK Krystyna Kałużny, Przewodniczący 
Gminnej Rady Seniorów Andrzej Hoły, mł. asp. Anna Klekowska-Kuzio, Kierownicy Referatów 
Urzędu Irena Tiszbierek oraz Ewelina Wientzek. 

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:01) 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy 
stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 12 osób, co stanowiło prawomocne quorum. W trakcie trwania 
pkt 3 nastąpiła zmian quorum i ostatecznie udział w sesji brało 15 radnych. 

 
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:01)  
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który został przez radnych 
jednogłośnie zaakceptowany. 
 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Spotkanie z przedstawicielem Policji w sprawie omówienia spraw bieżących. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
5. Informacja o pracy Burmistrza. 
6.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz 
Powiatu Strzeleckiego, 

b) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd 
na realizację zadań służących ochronie powietrza, 

c) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, 
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
e) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego, 
f) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 

 



7.   Przedstawienie wniosków Komisji Stałych  
8. Interpelacje i zapytania. 
9. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej 
10. Sprawy różne. 
11. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 3. Spotkanie z przedstawicielem Policji w sprawie omówienia spraw bieżących. (16:02) 
 
Nastąpiła zmiana kworum (16:03) 
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15 
Do sesji dołączyli radni:  
1. Dorota Stanek 
2. Kamil Głowania 
3. Paweł Michalski 
 
Przewodniczący obrad oddał głos przedstawicielowi Policji. Mł. asp. Anna Klekowska-Kuzio jest 
dzielnicową na terenie miasta Ujazd od 1 lutego 2020 r.  
Poinformowała radnych o możliwościach zgłaszania dodatkowych patroli lub innych zdarzeń na 
Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pani Policjant odniosła się również do włamań, które na 
terenie gminy nie są rzadkim zdarzeniem. Prosi o czujność i rozważność. Skierowała te uwagi również 
do mieszkańców, głównie osób starszych. Zdarzają się włamania „na wnuczka”. Gdy, ktoś poczuje nie 
pokój prosi o kontakt telefoniczny pod nr 112 lub 997. 
Burmistrz poinformował, że Policja brała również czynny udział w zebraniach sołeckich, za co 
serdecznie dziękuje.  
 
Ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
(16:16) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  
w okresie między sesjami tj. od dnia 28 stycznia 2020 r. do 24 lutego  2020 r. 
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 5. Informacja o pracy Burmistrza. (16:16) 
Wydano zarządzenia w sprawie: 
- zmiany planów finansowych na 2020 rok, 
- zmian budżetu gminy  na 2020 rok, 
-  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe. 
 
 

Podpisano umowy: 

-  z PHU Transkom: Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg 
w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” Etap II – budowa skrzyżowania DK 88 z drogą 
gminną nr 1057760 oraz budowa drogi gminnej nr 1057760 – ul. Europejska na kwotę 
5.258.000,00 zł, 

- z Enigma Computers Technology na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego ruin zamku 
w Ujeździe, na kwotę 10.982,67 zł, 

- z Metal – Inox Rekus Łukasz na wykonanie barierek wydzielających strefę bezpieczną przy 
ruinach zamku w Ujeździe, na kwotę 25.000,00 zł, 

- z Usługi Projektowe i Nadzór budowlany Ryszard Warmiński na pełnienie kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym dla zadania 
inwestycyjnego: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi 
w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz, na kwotę 47.355,00 zł. 

 



Ponadto uczestniczył: 
- 29.01.2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie „Oczyszczalni Ścieków w Ujeździe”, 
-  30.01.2020 brałem udział w spotkaniu podsumowującym działalność doradczą Powiatowego 

Zespołu Doradztwa Rolniczego, gdzie wręczyłem nagrody dla wyróżniających się rolników  
z Gminy Ujazd,  

-  04.02.2020 spotkałem się z burmistrzem Toszka Grzegorzem Kupczykiem w sprawie remontu 
drogi, 

-  04.02.2020 spotkałem się z Czesławem Langiem w sprawie organizacji punktu premii lotnej  
w Ujeździe podczas 77. Edycji wyścigu Tour de Pologne w lipcu 2020 roku, 
Radna Dorota Stanek zapytała o koszty dla gminy związane z promocją wyścigu Tour de 
Pologne. Burmistrz odpowiedział, że na razie jeszcze nie wiadomo. 

- 11.02.2020 roku spotkałem z przedstawicielami MZK w sprawie poprawy jakości komunikacji 
miejskiej, 

- 21.02.2020 roku odbyło się spotkanie z dyrektorem Zlewni Wód Polskich w Gliwicach  
w sprawie utworzenia ścieżki edukacyjnej na nasypie wzdłuż kanału Gliwickiego na wysokości 
Niezdrowic oraz utrzymania w czystości zalewu Ujazd i rzeki Jaryszówka, 

-  brałem udział w zebraniach wiejskich w Ujeździe, Nogowczycach, Kluczu, Olszowej, Starym 
Ujeździe, Niezdrowicach, Jaryszowie oraz w zebraniach sprawozdawczych lokalnych LZS, 
OSP oraz DFK. 

Na bieżąco prowadzono  szereg  spraw  związanych z funkcjonowaniem urzędu   i gminy. 
Radny Kamil Głowania zapytał czy w związku z budową ronda będzie droga przejezdna czy całkowicie 
zamknięta. Opowiedziano, że to zależy od wykonawcy.  
 
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:41) 
a. zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz 
Powiatu Strzeleckiego, (16:41) 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Katarzynę Tomczyk Zastępcę Burmistrza, która 
dodała, że projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 17 lutego 
2020 r. Radni nie zgłosili uwag do przedstawianej uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 17 lutego 2020 r. 

Głosowanie nad zmieniającą uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na 
rzecz Powiatu Strzeleckiego, (16:44) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Sandra 
Tiszbierek, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, Dorota Stanek, Andrzej Grabiec, 
Sebastian Bednarek, Józef Duk, Paweł Michalski, Agata Trusz, Monika Szarf 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XVII.134.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
b. określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację 
zadań służących ochronie powietrza, (16:44) 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewelina Wientzek Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. Zgodnie z wnioskiem 
radnych przedstawionym na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 17 lutego br. do projektu 
uchwały zostały wprowadzone odpowiednie zmiany. 



Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał negatywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 17 lutego 2020 r. wraz z zgłoszonym wnioskiem do w/w uchwały.  

Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 
Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza, (16:48) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Teresa Sobota, Agata Trusz, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Dorota 
Stanek, Sandra Tiszbierek, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Grzegorz 
Olesz, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Józef Duk, Paweł Michalski 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XVII.135.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
c. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, (16:48) 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Gminy Longina Napieracz, która omówiła działami, 
rozdziałami zmiany budżetowe gminy Ujazd na 2020 r. Projekt został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 17 lutego 2020 r. Projekt uchwały stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. Radni nie zgłosili wniosków ani uwag. 

Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 17 lutego 2020 r. 

Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, (16:50) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Agata Trusz, Małgorzata Michalska, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, 
Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała, Sebastian 
Bednarek, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Paweł Michalski, Dorota Stanek 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XVII.136.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (16:50) 
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 2020 roku zwiększyły się po stronie dochodowej o 427 110,38 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 40 059 423,31 zł, dochody bieżące 
- 33 127 973,38 zł;  dochody majątkowe – 6 931 449,93 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększył się o 427 110,38 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 43 530 319,08 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 31 094 070,61 zł, wydatki majątkowe – 12 436 248,47 zł. 
Wynik – na 2020 rok planowany jest deficyt w kwocie 3 470 895,77 zł, który zostanie pokryty 
zaciągniętymi pożyczkami i kredytami oraz nadwyżką z lat ubiegłych dotyczącą rozliczenia środków 
określonych w art., 5 ust.1 pkt 2. 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 2 033 902,77 zł. 



Planowane rozchody w 2020 roku wynoszą 1 036 000,00 zł. 
Planowana kwota długu na koniec 2020 roku 9 597 929,67 zł. 
Pytań nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 17 lutego 2020 r. 

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (16:51) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Monika Szarf, Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, 
Małgorzata Michalska, Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Sandra Tiszbierek, Rajmund Muskała, 
Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Paweł Michalski, Józef Duk 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XVII.137.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
e. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego, (16:51) 
Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, aby 
przedstawiła stanowisko odnoście dwóch petycji, które wpłynęły 02.12.2019 oraz 06.12.2019 r. 
dotyczące zmiany przepisów prawa miejscowego.  
Odnośnie pierwszej petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała się za właściwą do rozpatrzenia 
w części dotyczącej pkt. 1 petycji i uznała petycję w tym zakresie za bezzasadną. Natomiast  
w pozostałych punktach petycji tj.  od 2 do 11  komisja uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia  
i zaproponowała, aby przekazać tę część petycji do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP jako 
właściwych podmiotów. 
Dotyczy drugiej petycji Odnosząc się do pkt 1 złożonej petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa 
miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz  
z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji w Ujeździe uznała za bezzasadne, gdyż w Gminie Ujazd nie obowiązują przepisy 
miejscowe dotyczące pobierania opłat za parkingi przed kościołami, cmentarzami jak również za 
parking Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Ponadto Komisja stwierdza, że wobec powyższego 
bezcelowym byłoby oznaczenie takich miejsc - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny, 
wygenerowałoby to jedynie koszty dla budżetu Gminy Ujazd. 

Odnosząc się do pkt. 2 złożonej petycji, w którym składająca petycję wnioskuje o poparcie w formie 
uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji z dnia 27 listopada 2019r. o dokonanie 
pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że 
poparcie wniosku petycji w ww. zakresie przez Radę Miejską w Ujeździe jest nieuzasadnione. Treść 
petycji w pkt 2 nie mieści się w katalogu zadań Gminy.  

Radni nie zgłosi żadnych zapytań ani uwag. 

Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa 
miejscowego, (16:57) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, 
Teresa Sobota, Sebastian Bednarek, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Monika 
Szarf, Józef Duk, Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Agata Trusz 



 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XVII.138.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
f. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. (16:58) 
 
Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa 
miejscowego, (16:58) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Monika Szarf, Teresa Sobota, Kamil Głowania, 
Sandra Tiszbierek, Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, 
Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Paweł Michalski, Józef Duk 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XVII.139.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
Ad. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (16:58) 
Nie zostały zgłoszone wnioski Komisji Stałych w miesiącu lutym. 
 
Ad. 8. Interpelacje i zapytania. (16:58) 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń odczytał odpowiedź na interpelacje Małgorzaty Michalskiej  
i Kamila Głowani. Dotyczyły remontu łazienki wraz z toaletą w Szkole Podstawowej w Sieroniowicach 
oraz zwiększenia patroli na ul. Zielonej w Sieroniowicach. 
 
Następnie radni złożyli następujące wnioski: 

1) radnej Barbary Matuszek o przycięcie koron drzew na ul. Lipowej w Balcarzowicach; 
2) radnego Sebastiana Bednarek o przycięcie gałęzi – konarów drzew na osiedlu „Na Wzgórzu”  

w Ujeździe; 
3) radnej Doroty Stanek w sprawie wystąpienia do GZO w Kędzierzynie-Koźlu celem pozyskania 

informacji o liczbie uczniów z gminy Ujazd uczących się w szkołach podstawowych, średnich, 
zawodowych w Kędzierzynie –Koźlu. 

 
Radna Małgorzata Michalska – dziękuję za przychylne rozpatrzenie interpelacji złożonej w styczniu 
dotyczącej przeprowadzenia remontu łazienki wraz z toaletą w Podstawowej Szkole w Sieroniowicach. 
Radna Teresa Sobota zwróciła uwagę o przegląd i ewentualny remont dróg w związku z 77. Edycją 
wyścigu Tour de Pologne w lipcu 2020 roku na terenie gminy Ujazd. 
 
Ad. 9. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej. (17:09) 
Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej. (17:10) 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Sebastian Bednarek, Kamil Głowania, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, 
Sandra Tiszbierek, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Agata Trusz, Tomasz 
Cichoń, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Józef Duk, Dorota Stanek 



PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Protokół nr XVI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 

Ad. 10. Sprawy różne. (17:10) 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że zostały rozdane druki oświadczeń 
majątkowych. Czas na ich uzupełnienie jest do 30 kwietnia br.  
Również odczytał zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego do udziału                             
w I Mistrzostwach Województwa Opolskiego radnych powiatów i gmin z terenu województwa  
w półmaratonie, które rozgrywane będą w ramach kolejnej, X edycji Półmaratonu Opolskiego, 
zaplanowanego w dn. 9 maja br. ulicami miasta Opola. 
 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił radnym uchwałę Nr 94/I/2020 Zgromadzenia 
Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 05 lutego 2020 r. w celu zaopiniowania przez 
radnych gminy Ujazd wprowadzonych zmian w Statucie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z 
NAMI”. Zmiany wprowadzane w statucie Związku zostały wyjaśnione radnym na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych, które odbył się 17 lutego 2020 r. przez prezesa PKS Jacka Król, następnie 
radni przystąpili do głosowania.  
 
Zaopiniowanie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" (17:14) 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Teresa Sobota, Rajmund Muskała, Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Grzegorz 
Olesz, Barbara Matuszek, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Andrzej 
Grabiec, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Agata Trusz 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr 94/I/2020 została zaopiniowana jednogłośnie. 
 
Następnie Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń oddał głos Przewodniczącemu Gminnej Rady 
Seniorów w Ujeździe Andrzejowi Hoły, który przedstawił się i podał informacje organizacyjne 
dotyczące GRS. 
Przewodniczący GRS miał pytania: jakie GRS ma zadania, jak maja przedstawiać swoje wnioski Radzie 
Miejskiej, czy RM będzie się odwoływać do Radnych Seniorów? 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń odpowiedział, że GRS została powołana jako głos doradczy, 
inicjatywny i konsultacyjny w sprawach ściśle skierowanych do Seniorów. Odnosząc się do formy 
przedstawianych wniosków lub pomysłów i opinii nie ma znaczenie. Mogą być przedstawiane w formie 
pisemnej lub osobiście przedstawione przez przedstawicieli GRS na Sesji Rady Miejskiej. 
Radna Agata Trusz również dodała, że uważa że ich zadanie jest bardzo ważne. Są mieszkańcami, 
przedstawicielami grupy społecznej bardzo doświadczonej życiowo. Wydawana opinia radnych 
Seniorów będzie dla nich bardzo ważna i zapewnia, że będzie brana pod uwagę. 
Radna Dorota Stanek, dodała, że wiele spraw jest szczegółowo omawiane na wspólnych Komisjach 
Stałych Rady Miejskiej, które zazwyczaj są co miesiąc, w poniedziałki tydzień przed Sesją. Zaprasza 
do ich udziału Przewodniczącego lub przedstawiciela GRS. 
Przewodniczący obrad dodał, aby o sprawach związanych ze seniorami (uchwały) zostały również 
skierowane bezpośrednio do Gminnej Rady Seniorów w celu wydania opinii. 
  
 



Radna Teresa Sobota poprosiła o poparcie ze strony Rady Miejskiej wniosku wpisu tradycji dywanów 
kwiatowych na procesje Bożego Ciała na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego Ludzkości. Dodała, że najpierw tradycja zostanie wpisana na krajową listę, a następnie 
razem z Gminą Spycimierz będą się starać o wpis na światową listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludzkości UNESCO. Wszyscy radni wyrazili zgodę na poparcie omawianego wniosku. 

Radny Sebastian Bednarek: czy został ogłoszony przetarg na działki obok piekarni w Ujeździe? 
Burmistrz odpowiedział, że został ogłoszony przetarg i nie została złożona żadna oferta.  

 
Ad. 11. Zakończenie posiedzenia. (17:35) 
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XVII sesję Rady Miejskiej. 
 
Zakończono sesję (17:35) 
 
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na 
stronie BIP Urzędu.  

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Monika Krahl        Tomasz Cichoń 

 

 


