Protokół sesji
XIX Sesja Rady Miejskiej

Obrady rozpoczęto 25-05-2020 o godz. 16:04, a zakończono o godz. 17:43 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:
1. Tomasz Cichoń
2. Dorota Stanek
3. Rajmund Muskała
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 Tiszbierek
Rozpoczęto sesję (16:04)
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:04)
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy
stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 13 osób, co stanowiło prawomocne quorum.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:05)
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji, do którego jednocześnie wprowadził dwa nowe
projekty uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” oraz
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elekto skażeniami.
Zmiany zostały jednomyślnie zaakceptowane przez radnych, porządek obrad przedstawiał się, więc
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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:
a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego,
b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2020/2021,
c) uchwalenia regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd,
d) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 r.,
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
f) w sprawie rozpatrzenia petycji – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”,
g) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elekto skażeniami.
Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.
Interpelacje i zapytania.
Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.
Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
(16:08)
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 31 marca 2020 r. do 25 maja 2020 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:08)
Wydano zarządzenia w sprawie:
zmiany planów finansowych na 2020 rok,
zmian budżetu gminy na 2020 rok,
odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe (jednak ze
względu na epidemię zrezygnowano z przeprowadzenia konkursu),
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
Podpisano umowy:
-

z Domel Iwona Dołżycka na wykonanie dokumentacji do zgłoszenia budowy placu zabaw na
dz. 379 w Starym Ujeździe na kwotę 19.680,00 zł,
z M. Lasończyk Usługi Ogólnobudowlane na wykonanie remontu drogi wewnętrznej dz. O nr
403 i 400/4 w Niezdrowicach przy ul. Gliwickiej na kwotę 52.398,00 zł,
z ELIN INSTALACJE z Kędzierzyna- Koźla na poprawę gospodarki wodnej w Gminie Ujazd
na kwotę 3.840.000,00 zł.

Ogłoszono przetarg na:
wykonanie Przebudowy przepustu w Jaryszowie, ul. Stawowa. (radny Józef Duk zapytał o ilość
złożonych ofert. Burmistrz odpowiedział, że termin zgłaszania się przez wykonawców robót
mija 5 czerwca; do tej pory ofert nie złożono)
Ponadto:
brałem udział w licznych zebraniach sztabu kryzysowego ws. Epidemii koronawirusa.
zorganizowano videokonferencję dotyczącą wsparcia przedsiębiorców w czasie epidemii,
zorganizowano akcję pod hasłem #PrzeszyjemyKoronawirusa (Burmistrz serdecznie
podziękował wszystkim zaangażowanym w akacji, w której uszyto 10 tys. sztuk maseczek
ochronnych)
przywrócono klasę 7 i 8 w PSP Olszowa,
przyjęto 20 wniosków dotyczących realizacji zadań służących ochronie powietrza –„Czyste
powietrze”
Na bieżąco prowadzono szereg spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy.
Burmistrz Ujazd odniósł się do przywrócenia po 20 latach klasy 7 i 8 w szkole podstawowej w Olszowej.
Przyznał, że była to trudna decyzja. Przy jej podejmowaniu opierał się na głosie mieszkańców (wnioski
i apele rodziców) i działał w ramach obowiązujących przepisów prawa, a te jednoznacznie dopuszczają
i nawet faworyzują takie rozwiązania.
Radni wywiązali rozmowę na ten temat, jednak Burmistrz podkreślił, że rodzice dzieci z Olszowej
i parafii Klucz zostali wsparci przez dyrekcję szkoły oraz Kuratorium, więc Gmina nie miała możliwość,
aby podjąć inną decyzję.
Radna Teresa Sobota podziękowała Burmistrzowi w imieniu rodziców i ich dzieci za możliwość
przywrócenia klasy 7 i 8 w Olszowej.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:29)
a. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, (16:29)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Ujazdu. Projekt ten dotyczy przeniesień między
zadami oraz dodał, że projekt został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki
odbytej dnia 18 maja 2020 r. Radny Rajmund Muskała zgłosił prośbę, aby przed zakończeniem
i odbiorem robót dokonać głębokiej analizy poprawności wykonania inwestycji przebudowy
nawierzchni drogi powiatowej w Kluczu. Więcej zastrzeżeń nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię z posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów i Gospodarki odbytej dnia 18 maja 2020 r.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu
Strzeleckiego, (16:35)
Wyniki imienne:
ZA(13): Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, Rajmund
Muskała, Teresa Sobota, Agata Trusz, Andrzej Grabiec, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Monika
Szarf, Józef Duk, Dorota Stanek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sebastian Bednarek, Paweł Michalski
Uchwała nr XIX.147.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
b. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2020/2021, (16:35)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Ujazdu. Projekt jest związany
z obowiązującymi przepisami w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych,
o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych realizują rodzice.
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki odbytej
dnia 18 maja 2020 r. Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię z posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów i Gospodarki odbytej dnia 18 maja 2020 r.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok
szkolny 2020/2021, (16:37)
Wyniki imienne:
ZA(13): Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, Dorota Stanek, Rajmund Muskała,
Barbara Matuszek, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń, Teresa
Sobota, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sebastian Bednarek, Paweł Michalski
Uchwała nr XIX.148.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
c. uchwalenia regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd, (16:37)
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Kamil
Głowania. Wyjaśnił, że Regulamin wyróżniania najlepszych absolwentów szkół gminy Ujazd został
zaktualizowany, głownie w pkt. dotyczącym sposobu nagradzania wyróżnionych absolwentów oraz
sposobu ich wręczenia. Radni nie zgłosili uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Komisji Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię z posiedzenia Komisji Budżetu,
Finansów i Gospodarki odbytej dnia 18 maja 2020 r.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów
szkół Gminy Ujazd, (16:39)
Wyniki imienne:
ZA(13): Kamil Głowania, Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Rajmund Muskała,
Tomasz Cichoń, Monika Szarf, Teresa Sobota, Józef Duk, Grzegorz Olesz, Sandra Tiszbierek,
Małgorzata Michalska, Agata Trusz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sebastian Bednarek, Paweł Michalski
Uchwała nr XIX.149.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
d. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 r., (16:39)
Projekt uchwały przedstawił i omówił Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.
Omówił po kolei zmiany zwiększające i zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków. Zmiany
budżetu są następujące (uzasadnienie w załączeniu):
1) Zwiększenie planu dochodów w kwocie 252 711,00 zł;
2) Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 1 972,00 zł;
3) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie 27 070,80 zł;
4) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 277 809,80 zł.
Radni poruszyli tematy, dotyczące:
- przyznania dodatkowych środków finansowych dla Stowarzyszenia Miłośników Ujazd na częściowe
sfinansowanie książki,
- rozpoczęcia planowanej inwestycji budowy palcu zabaw w Starym Ujeździe (teren pozyskany od
KOWR-u),
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację
programu „Zdalna Szkoła” (zakup laptopów).
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 r., (16:57)
Wyniki imienne:
ZA(13): Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Agata Trusz, Rajmund
Muskała, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Teresa Sobota, Sandra Tiszbierek, Monika Szarf, Józef
Duk, Małgorzata Michalska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sebastian Bednarek, Paweł Michalski
Uchwała nr XIX.150.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
e. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (16:57)
Burmistrz Ujazdu przedstawił 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 527 900,46 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 40 682 237,68 zł, dochody bieżące
- 33 613 787,75 zł; dochody majątkowe – 7 068 449,93 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększył się o 527 900,46 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 44 153 133,45 zł, w tym: wydatki bieżące
- 31 575 884,98 zł, wydatki majątkowe – 12 577 248,47 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 2 037 902,77 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.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (16:57)
Wyniki imienne:
ZA(13): Józef Duk, Dorota Stanek, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska,
Sandra Tiszbierek, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Rajmund Muskała, Agata Trusz, Teresa Sobota,
Monika Szarf, Grzegorz Olesz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sebastian Bednarek, Paweł Michalski
Uchwała nr XIX.151.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
f. rozpatrzenia petycji – wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” (16:58)
Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, aby
przedstawiła stanowisko w sprawie w/w petycji, która wpłynęła 02.04.2020 dotycząca zmiany
przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”. Dnia 08 kwietnia
2020 roku przedmiotowa Komisja zapoznała się z treścią petycji oraz wystosowała pismo do Burmistrza
Ujazdu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie postulatów zawartych w petycji.
Na podstawie zebranych informacji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała swoje stanowisko,
w którym uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia
petycji. Następnie wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej w Ujeździe, o przyjęcie przedstawionego
stanowiska i podjęcie stosowanej uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Ujazdu dodał, że starają się jak tylko możliwe pomagać lokalnym przedsiębiorcą
i mieszkańcom poprzez umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku od nieruchomości na
indywidualny wniosek podatnika. Nadal jest to ciężki czas dla wszystkich. Z informacji, które otrzymał
nie ma grupowych zwolnień na SAG, ewentualnie osoby pracujące przez pośredników pracy. Również
niektóre firmy działające w naszej Gminie włączyły się w akcję #PrzeszyjemyKoronawirusa poprzez
zasponsorowanie materiałów na maseczki.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji – wprowadzenia lokalnej „tarczy
antykryzysowej” (17:08)
Wyniki imienne:
ZA(13): Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz,
Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Monika Szarf,
Małgorzata Michalska, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sebastian Bednarek, Paweł Michalski
Uchwała nr XIX.152.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
g. rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia przed elektro skażeniami (17:08)
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła stanowisko w sprawie w/w petycji,
która wpłynęła 24.03.2020 w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektro skażeniem. Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji w Ujeździe ustaliła, że nie posiada kompetencji do ograniczania lub
zaniechania instalacji sieci 5G, gdyż nie jest instytucją wprowadzającą ten system na rynek Polski
(obowiązek tak ciąży na operatorach). Ponadto, obowiązujące normy promieniowania zostały
wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Ponieważ ww. rozporządzenie jest aktem prawa
krajowego tut. Organ nie posiada kompetencji do ustawiania odstępstw od tej regulacji. Na podstawie
w/w informacji Komisja uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie
uwzględnia petycji. Następnie wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej w Ujeździe, o przyjęcie
przedstawionego stanowiska i podjęcie stosowanej uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Radny Kamil Głowania uważa, że dobrze że ten temat został nagłośniony i treścią tej petycji zajmą się
odpowiedni fachowcy, specjaliści w tej dziedzinie.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia przed elektro
skażeniami (17:17)
Wyniki imienne:
ZA(13): Kamil Głowania, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska,
Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Grzegorz Olesz, Agata Trusz,
Dorota Stanek, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sebastian Bednarek, Paweł Michalski
Uchwała nr XIX.153.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
Ad 6. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe. (17:17)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Matuszek przedstawiła protokół pokontrolny nr 5/2020
z kontroli działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe przeprowadzonej
w dniu 02 marca b.r. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli żadnych wniosków ani uwag do
wykonanego w/w zadania inwestycyjnego.
Głosowanie nad przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe. (17:19)
Wyniki imienne:
ZA(13): Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Sandra
Tiszbierek, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, Dorota
Stanek, Józef Duk, Agata Trusz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sebastian Bednarek, Paweł Michalski
Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujeździe został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 7. Interpelacje i zapytania. (17:19)
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał odpowiedzi na interpelacje radnych Sebastiana Bednarek
i Małgorzaty Michalskiej zgłoszone na poprzedniej sesji RM. W tym punkcie radni nie zgłosili zapytań
i interpelacji.
Ad. 8. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej. (17:21)
Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej. (17:22)

Wyniki imienne:
ZA(13): Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Józef Duk, Monika Szarf, Grzegorz
Olesz, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska, Sandra Tiszbierek, Andrzej Grabiec, Dorota Stanek,
Teresa Sobota, Agata Trusz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sebastian Bednarek, Paweł Michalski
Protokół nr XVIII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Ad. 9. Sprawy różne. (17:22)
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym
Burmistrz Ujazdu do końca maja przedstawia Raport o stanie gminy, nad którym przeprowadzana jest
dyskusja. Również mieszkańcy gminy Ujazd mają możliwość zabrania głosu w debacie nad raportem
o stanie gminy. Jednak, aby zabrać głos należy do Przewodniczącego Rady Miejskiej złożyć zgłoszenie
poparte podpisami przynajmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została
zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał radnym, że termin składania oświadczeń majątkowych za
2019 r. został przedłużony z związku z epidemią do 01 czerwca b.r.
Termin kolejnej sesji 22 czerwiec 2020 r.
Przewodniczący obrad poinformował radych o przedłożonych dokumentach zgodnie z odpowiednimi
ustawami: Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok przygotowane przez kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd
z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019 przygotowane przez Sekretarza Gminy.
Radny Józef Duk wyraził swoje nie zadowolenie na temat wieszania plakatów na wiatach
przystankowych z informacją o planowanym szczepieniu psów. Na co radna Małgorzata Michalska
uznała, że weterynarz za każdym razem dzwoni osobiście w tej sprawie do sołtysa i ustalają razem
miejsce na rozwieszenie plakatów i na miejsce wykonania zabiegu.
Radna Dorota Stanek zapytała jak wygląda sprawa z otwarciem punktu poboru krwi w Ujeździe.
Burmistrz odpowiedział, że takie miejsce jest przygotowane w Spichlerzu oraz Dyrektor ZGKiM ogłosił
II przetarg, na który na razie nikt się nie zgłosił.
Radna Małgorzata Michalska poprosiła o wystosowanie pisma do Powiatu Strzeleckiego
o wyczyszczenie:
- chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Strzeleckiej (obok stawu),
- wszystkich studzienek odprowadzających wodę deszczową również przy ul. Strzeleckiej (obok stawu)
ponieważ wskazane miejsca są bardzo zarośnięte i zaniedbane.
Następnie rozwiązała się dyskusja na temat nie wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Powiat
Strzelecki, m.in. zbieranie martwych, potrąconych zwierząt na drogach i chodnikach powiatowych.
Ad. 10. Zakończenie posiedzenia. (17:43)
Zakończono sesję (17:43)
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na
stronie BIP Urzędu.
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