
 
Protokół sesji 

XX Sesja Rady Miejskiej 
 
Obrady rozpoczęto 22-06-2020 o godz. 09:03, a zakończono o godz. 11:09 tego samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 13 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. Teresa Sobota  
11. Monika Szarf  
12. Agata Trusz  
13. 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 oraz Sekretarz Gminy Danuta Ogaza.  

 
Rozpoczęto sesję (9:03) 
 
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (9:04) 
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 obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który został przez radnych 
jednogłośnie zaakceptowany. 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
4. Informacja o pracy Burmistrza. 
5. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały: 

- przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za 2019 rok, 
- debata nad raportem o stanie gminy Ujazd, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.  

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2019 rok i sprawozdań 
finansowych: 
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za  2019 rok, 
- przedstawienie sprawozdań finansowych,  
- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego, 
- przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd, 
- przedstawienie opinii Komisji Stałych – Komisji Budżetowej, 
- dyskusja, 



- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 

7. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2019 rok w formie uchwały: 
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium, 
- przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej, 
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. 
 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ujazd 

instrumentem płatniczym, 
b) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, 
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
d) rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

 
9. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania wyróżnień 

absolwentom. 
10. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
11. Interpelacje  i zapytania. 
12. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej. 
13. Sprawy różne. 
14. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
(09:05) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  
w okresie między sesjami tj. od dnia 26 maja 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. 
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono. 
 

Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (09:06) 

Wydano zarządzenia w sprawie: 
- zmiany planów finansowych na 2020 rok, 
- zmian budżetu gminy  na 2020 rok, 
- wyznaczenia miejsc na terenie gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów 

komitetów wyborczych, 
- powołania Gminnego Biura Spisowego w Ujeździe, 
- powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz nadania Regulaminu 

Organizacyjnego, 
- uchylenia Zarządzenia nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10.07.2019 r. w sprawie 

realizacji transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – 
szkoła – dom. 

 
Podpisano umowy: 
 
-  z PHU TRANSKOM Robert Białdyga z Ujazdu na budowę placu zabaw na w Starym Ujeździe na 

kwotę 157.474,19 zł. 
 
 



Rozstrzygnięto przetarg na: 
- „Przebudowę przepustu w Jaryszowie, ul. Stawowa”. Przetarg wygrała firma PHU TRANSKOM 

Robert Białdyga z ofertą na kwotę 244.770,00 zł. 
 
Ponadto: 
- 26.05.2020 roku brałem udział w walnym zebraniu Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny, 
- podpisałem aneks z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą zwiększający 

dofinansowanie na zadanie pn. Rewitalizacja Placu I Maja w Ujeździe. Całkowite koszty 
kwalifikowane to 4.496.978,40 zł, dofinansowanie w wysokości 69,95% kosztów w kwocie 
3.104.613,23 zł, 

- w ramach dofinansowania dróg samorządowych Wojewoda Adrian Czubak zatwierdził do 
dofinansowania projekt pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 105734O ul. Jaryszowska w Zimnej 
Wódce”., długość drogi 346,5 metra.  Wysokość dofinansowania to 60 % kosztów 
kwalifikowanych. 

- W dniu 08.06.2020 roku Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałą listę operacji na 
Operacje gospodarki wodno – ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich. Projekt gminy Ujazd pn. „Poprawa gospodarki wodnej w gminie Ujazd oraz 
budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe – etap III” został wybrany 
do dofinansowania. Dofinansowanie stanowi kwotę 1.940.437,00 zł tj. 63,63% kosztów 
kwalifikowanych. 

- trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie na poprawę powietrza do Urzędu 
Marszałkowskiego. Planowany nabór to wrzesień 2020. 

- 15.06.2020 r. brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami KSSE dotyczącym między innymi: 
budowy oczyszczalni ścieków dla SAG Ujazd oraz nowego projektu inwestycyjnego, 

- brałem udział w odbiorze robót wykonywanych na drodze powiatowej w Kluczu i 
Sieroniowicach. Projekt był współfinansowany przez gminę Ujazd oraz Powiat, 

- brałem udział w spotkaniu w KOWR dotyczącym terenów przeznaczonych pod budownictwo 
wielorodzinne, 

- brałem udział w spotkani Z przedstawicielami Wód Polskich, spotkanie dotyczyło utrzymanie 
porządku na terenach zarządzanych przez Wody Polskie,( Agata Trusz zapytał o wyczyszczenie 
rzeczki Jaryszowic płynącej przez ul. Traugutta – przedstawiciele Wód Polskich zapewnili że w 
przyszłym roku będzie wyczyszczona) 

-  uczestniczyłem w uzupełniających wyborach na Sołtysa w Starym Ujeździe, 
     
na bieżąco prowadzono szereg spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy. 
Radna Agata Trusz zapytała o termin rozpoczęcia prac rewitalizacji rynku w Ujeździe oraz co ze 
zbiornikami paliwowymi? Związku z tym, że wszystkie dokumenty są przygotowane, planuje się ogłosić 
przetarg pod koniec sierpnia. Teren oczywiście zostanie odpowiednio zabezpieczony i wyczyszczony 
(uwzględniono w projekcie) przez wykonawcę. Za tę usługę będziemy się starać, aby została wykonana na 
koszt właściciela stacji. 

Radna zapytała się również o ilość osób zainteresowanych nowymi mieszkaniami w gminie Ujazd. 
Burmistrz odpowiedziała, że po rozmowach z firmami działającymi na SAG zadeklarowały chęć wynajmu  
ok 20 mieszkań; jest ok 10 rodzin czekających na przyznanie mieszkania komunalnego. Nie wiadomo ile 
jest osób na rynku prywatnym. W miesiącu sierpniu planuje się też zamianę MPZP Zimna Wódka, gdzie 
zostanie tam wyremontowany budynek po były przedszkolu i przeznaczony na cztery mieszkania.  

Ad. 5. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały (09:34) 

a. przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za 2019 rok, (09:34) 

Radni zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym otrzymali w wersji elektronicznej przygotowany Raport 
o stanie gminy Ujazd za 2019 rok, który również został udostępniony na stronie internetowej 
www.ujazd.pl. Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom przedstawił radnym i mieszkańcom Gminy Ujazd za 



pośrednictwem kamery raport, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku 
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.  
 

b. debata nad raportem o stanie gminy Ujazd, (10:20) 

Po przedstawieniu raportu Przewodniczący obrad rozpoczął debatę. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego Raportu o stanie gminy, jedynie Radna Agata Trusz 
uznała, że zostało on bardzo przejrzyście przygotowany.    

c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania. (10:22) 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania (10:23) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Sandra Tiszbierek, Dorota Stanek, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Barbara 
Matuszek, Józef Duk, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Sebastian Bednarek, Małgorzata 
Michalska, Rajmund Muskała 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Paweł Michalski, Grzegorz Olesz 
Uchwała nr XX.154.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 

Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2019 rok i sprawozdań 
finansowych: (10:23) 

a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, (10:23) 

b. przedstawienie sprawozdań finansowych, (10:25) 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2019 r. oraz sprawozdania finansowe przedstawiła 
Skarbnik Gminy Ujazd Longina Napieracz. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869) Rada Miejska powinna rozpatrzyć oprócz sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy, także sprawozdania finansowe i informację o stanie mienia komunalnego na 
koniec poprzedniego roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rada Miejska otrzymała 25 marca 
b.r., natomiast sprawozdania finansowe 17 kwietnia b.r., zgodnie z terminami ustawowymi.  

Sprawozdania te były szczegółowo omawiane zarówno na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 
przygotowującej wniosek o udzielenie absolutorium, jak i Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki w 
dniu 18 maja b.r. 

Budżet Gminy zgodnie z uchwałą  budżetową  Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 
grudnia 2018 roku wynosił 41 901 964,32 zł w tym : 
- dochody   39 264 862,96  zł. 
- przychody       2 637 101,36 zł. 
- wydatki               41 241 744,03 zł. 
- rozchody        660 220,29 zł. 
 
 
 
 



Wartość budżetu na dzień 31.12.2019 zwiększyła się o 7,2 %, czyli 3 017 383,84 zł  
i ostatecznie wyniosła:  44 919 348,16 zł, w tym:  
dochody:    41 838 403,80 zł,  
wydatki:    43 815 284,87 zł.  
Zmiany te wynikały głównie ze zmian planów wydatków inwestycyjnych, wprowadzenia nowych zadań, 
zmian kwot dotacji i wydatków na zadaniach zleconych, oraz udzieleniu pożyczki. 
Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej (w ciągu 2019 roku podjęto 12 
uchwał wprowadzających zmiany w budżecie Gminy), jak również zarządzenia Burmistrza Ujazdu 
(podjęto 15 zarządzeń).   

Na plan dochodów 41 838 403,80 zł wykonano  40 844 156,08 zł, co stanowi  97,6 % planu. 

Na plan dochodów  podatkowych w wysokości 12 740 890,00 zł wykonano  12 923 623,98 zł, co 
stanowi 101,4 % planu.  
Ogółem plan dochodów bieżących wykonany został w 100,6% - 30 732 137,36 zł, a plan dochodów 
majątkowych wykonano w 89,5 % - 10 112 018,72 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 258 417,31 zł.  
W porównaniu z rokiem 2018 ogólna kwota zaległości zmniejszyła się o 107 779,79 zł. U osób prawnych 
kwota zaległości zmniejszyła się o 110 897,00 zł, a u osób fizycznych zwiększyła się  
o 3 117,21 zł. Wobec wszystkich dłużników na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze i prowadzona 
jest egzekucja należnych podatków. Na dzień 29.02.2019 zaległości zmniejszyły się o kwotę 37 511,18 zł. 
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 
381 655,99 zł, ulgi i zwolnienia określone w uchwale Rady to kwota: 1 306 954,79 zł. Łącznie stanowi to 
kwotę  1 688 610,78 zł tj. 4,13 % zrealizowanych dochodów. 
 
Na plan wydatków   43 815 284,87 zł   wydatkowano  kwotę  38 651 708,06 zł, co stanowi  
88,2 % planu, w tym: 
- wydatki bieżące stanowiły kwotę        27 749 986,95 zł, co stanowi 72% ogółu wydatków, 
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę         10 901 721,11 zł, co stanowi 28 % ogółu wydatków. 
W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano przychody w kwocie 2 637 101,36 zł oraz rozchody w 
kwocie 660 220,29 zł. Na koniec roku sprawozdawczego planowane przychody wyniosły 3 080 944,36, w 
tym wolne środki – 1 104 063,29 zł, pożyczki i kredyty – 1 976 881,07 zł, a planowane rozchody 
wyniosły 1 104 063,29 zł, w tym spłata pożyczek – Po stronie rozchodowej wolnymi środkami w kwocie 
260 220,29 zł spłacono trzy pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW. Wykupiono czwartą transzę papierów 
wartościowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę: 400 000 zł. 
Wykonane dochody bieżące są większe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 2 982 150,41 zł 
(nadwyżka operacyjna) 
W 2019 roku planowany był deficyt w kwocie 1 976 881,07 zł.  
Wynik budżetu 2019 : nadwyżka w kwocie  2 192 448,02 zł.  
 
Zadłużenie Gminy na koniec roku 2019 wyniosło: 7 359 879,34 zł: 
- w WFOŚiGW – 459 879,34 zł, 
- w BGK – 6 900 000,00 zł. 
Ogółem na  realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie kwotę 14 663 441,98 zł,  
a wydatkowano kwotę 10 901 721,11 zł, co stanowi 74,3 % planu i 28,2% ogółu wydatków wykonanych 
w 2019 roku. 

c. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego, (10:25) 

Na dzień 01.01.2019 Gmina posiadała prawo własności do gruntów o powierzchni 249,9592 ha.  
W wyniku nabycia gruntów od KOWRu; nabycia pod drogi publiczne oraz nabycia pod zbiorniki 
retencyjno-chłonne w roku 2019 przybyło Gminie 2,5623 ha, a wskutek sprzedaży; przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu mieszkań ubyło 1,8623 ha. 
Stan mienia Gminy na 31 grudnia 2019 wynosi 250,6592 ha  



 

W roku 2019 Gmina Ujazd uzyskała dochody z tytułu : 
- sprzedaży działek                   120 264,90 zł netto 
- sprzedaży lokalu mieszkalnego     47 863,30 zł 
- przekształcenia wieczystego użytkowania   49 689,56 zł 
- wpływy z opłat wieczystego użytkowania   11 342,07 zł 
- obwody łowieckie        2 187,94 zł 
- wpływy z dzierżawy gruntów          6 009,66 zł 
- wpływy z najmu lokali      25 277,92 zł 
- mieszkanie w OSP        1 050,96 zł 
- wpływy z opłat lokalnych                  53 070,25 zł 
   w tym: 
    umieszczanie urządzeń: 46 462,43 zł 
    zajęcie pasa drogowego: 6 607,82 zł 
- opłata za trwały zarząd ZGKiM      1 888,75 zł 
- złom          1 804,00 zł  
- renta planistyczna              111 600,00 zł 
- odsetki           556,84 zł 
 

W ramach obowiązujących przepisów następować będzie sukcesywna zmiana stanu mienia komunalnego 
w wyniku sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową, wydzielania dróg publicznych  
i przejmowanych gruntów od Skarbu Państwa na realizację zadań własnych Gminy. 

d. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd, (10:25) 

Przewodniczący obrad przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 73/2020 z dnia 
1 kwietnia b.r. pozytywnie opiniującą sprawozdanie Burmistrza Ujazdu z wykonania budżetu Gminy 
Ujazd za 2019 r.  

e. przedstawienie opinii Komisji Stałych – Komisji Budżetowej, (10:26) 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Dorota Stanek odczytała pozytywną opinie 
Komisji na temat sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego za rok 2019. 

f. dyskusja, (10:27) 

Następnie Przewodniczący obrad zaprosił Radnych do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2019 rok. Nie zgłoszono żadnych uwag. 

g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. (10:27) 

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy za 2019 rok. (10:27) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Sandra Tiszbierek, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Kamil Głowania, Józef 
Duk, Małgorzata Michalska, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Monika Szarf, Teresa Sobota, Rajmund 
Muskała, Sebastian Bednarek 

 



PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Paweł Michalski, Grzegorz Olesz 
Uchwała nr XX.155.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 

Ad. 7. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2019 rok w formie uchwały: (10:27) 

Po pozytywnym rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Burmistrza Ujazdu z wykonania budżetu Gminy 
za 2019 rok, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Barbara Matuszek przedstawiła Uchwałę Komisji 
Rewizyjnej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ujazdu  
z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. Uchwała i wniosek zostały jednomyślnie przyjęte przez  
4 - osobowy skład Komisji i przedstawione Radzie.  

Następnie Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku, wyrażona uchwałą  
nr 184/2020 z dnia 27 maja b.r. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe  
o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 
rok (10:29) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Sebastian Bednarek, Sandra Tiszbierek, Kamil Głowania, Dorota Stanek, Teresa Sobota, Tomasz 
Cichoń, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Małgorzata 
Michalska, Rajmund Muskała 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Paweł Michalski, Grzegorz Olesz 
Uchwała nr XX.156.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
Z okazji pozytywnego przyjęcia uchwały w sprawie przyznania Burmistrzowi Ujazdu absolutorium oraz 
przyjęcia sprawozdani zostały wręczone kwiaty Hubertowi Ibrom i Longinie Napieracz- Skarbnikowi 
Gminy. Burmistrz Ujazdu serdecznie podziękowała za świetną współpracę wszystkim pracownikom i 
kierownikom referatów Urzędu oraz dyrektorom, kierownikom i pracownikom jednostek podległych.  

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: (10:35) 

a. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ujazd 
instrumentem płatniczym (10:35) 

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Ujazdu Nr 120. 6.2020 z dnia 27.04.2020 r. dopuszczono zapłatę 
dochodów Gminy Ujazd za pomocą terminala płatniczego. 
Zarządzenie w/w podlegało zatwierdzeniu na sesji rady gminy w m-c maju.  
W związku z tym, że nie zostało przedstawione do zatwierdzenia, traci moc z dniem wejścia  
w życie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy 
Ujazd instrumentem płatniczym. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań, więc Przewodniczący obrad poddał uchwałę pod głosowanie. 



Głosowanie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy 
Ujazd instrumentem płatniczym (10:37) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Agata Trusz, Małgorzata Michalska, Dorota Stanek, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, 
Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Monika Szarf, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, 
Sandra Tiszbierek, Józef Duk 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Paweł Michalski, Grzegorz Olesz 
Uchwała nr XX.157.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 

b. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, (10:37) 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Longina Napieracz – Skarbnik Gminy.  
Omówiła 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 792 188,74 zł; 
2) Zmniejszenie planów dochodów w kwocie  1 963,20 zł; 
2) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie  602 897,33 zł; 
3) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 1 383 122,87 zł. 
Radni zapytali m.in. o: 
- Kamil Głowania – etap budowy ronda na ul. Europejskiej w Sieroniowicach, 
- Małgorzata Michalska – cel zakupu kosiarki samojezdnej na stadion sportowy w Ujeździe, 
- zakres zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 1057340 ul. Jaryszowskiej w m. Zimna 
Wódka. 
Radni nie zgłosili żadnych wniosków do przedstawionej uchwały. 

Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, (10:48) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Sandra Tiszbierek, Rajmund Muskała, Monika Szarf, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Dorota 
Stanek, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Sebastian 
Bednarek, Agata Trusz 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Paweł Michalski, Grzegorz Olesz 
Uchwała nr XX.158.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 

c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (10:48) 

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 790 225,54 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 41 472 463,22 zł, dochody bieżące 
- 33 951 928,62 zł;  dochody majątkowe – 7 520 534,60 zł. 



Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększył się o 790 225,54 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 44 943 358,99 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 31 901 524,85 zł, wydatki majątkowe – 13 0414 834,14 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 2 050 403,77 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 uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (10:49) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, Agata Trusz, Monika Szarf, Barbara 
Matuszek, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska, Teresa Sobota, Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, 
Andrzej Grabiec, Józef Duk 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Paweł Michalski, Grzegorz Olesz 
Uchwała nr XX.159.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 

d. rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (10:49) 

Przewodniczący Rady Miejskiej oddał głos Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, aby 
przedstawiła stanowisko odnoście petycji, która wpłynęła 01.06.2020 dotyczącej zmiany przepisów prawa 
miejscowego.  
Na podstawie zebranych informacji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowała swoje stanowisko, 
które odpowiada na poszczególne postulaty zawarte w petycji: 
Ad. 1  Pomoc rzeczowa dla dzieci na terenie Gminy Ujazd jest realizowana przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w formie stypendiów szkolnych, w ramach której istnieje możliwość skupienia tabletów,  
laptopów lub komputera. 
Ad. 2. Na terenie Gminy Ujazd istnieje możliwość  pozostawienia  odzieży, obuwia w dobrym stanie  
dla osób potrzebujących w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej po wcześniejszym uzgodnieniu tego 
faktu  z pracownikiem socjalnym, który pomaga w rozdysponowaniu tych rzeczy.  Natomiast pomoc 
żywnościowa dla osób potrzebujących  realizowana  jest w formie przystąpienia przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w Ujeździe  do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz ,, Nie marnuj 
jedzenia". 
Ponadto na terenie Gminy Ujazd  realizowane są Programy rządowe  tj. Posiłek w szkole i w domu, 
Świadczenie wychowawcze tzw. 500+, Dobry Start  tzw. 300+, Karta Dużej Rodziny , Opolską Kartę 
Rodziny i Seniora. 
W czasie pandemii koronawirusa Ośrodek Pomocy Społecznej  nie zaobserwował zwiększonego  
zainteresowania pomocą. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, iż pomoc w formie rzeczowej w naszej gminie jest 
realizowana w sposób wystarczający. Następnie Przewodnicząca przedmiotowej Komisji zawnioskowała 
do Rady Miejskiej w Ujeździe, o przyjęcie przedstawionego w niniejszym piśmie stanowiska Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ujeździe i podjęcie stosowanej uchwały.   
Radni nie zgłosi żadnych zapytań ani uwag. 



Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
(10:53) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Sandra Tiszbierek, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Sebastian 
Bednarek, Teresa Sobota, Józef Duk, Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Monika Szarf, 
Agata Trusz, Andrzej Grabiec 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Paweł Michalski, Grzegorz Olesz 

Uchwała nr XX.160.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji. 
 

Ad. 9. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania wyróżnień 
absolwentom. (10:53) 

Radny Kamil Głowania odczytał wniosek opracowany przez Komisję Kultury, Oświaty i Spraw 
Społecznych. z dnia 18 czerwca 2020 r. Przedmiotowa Komisja dokonała analizy wniosku dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe o wyróżnienie przez Radę Miejską absolwentów szkół gminy 
Ujazd. 
Analizę wniosku przeprowadzono pod względem zgodności z Regulaminem wyróżniania absolwentów 
szkół gminy Ujazd. 
Po przeanalizowaniu dostarczonych materiałów dotyczących absolwentów szkoły podstawowej 
członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wszystkie zgłoszone kandydatury.  
 
Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych wnioskuje o wyróżnienie następujących absolwentów 
klasy VIII szkoły podstawowej:       
 
- Marcin Janota    – Klasa VIII B   – średnia ocen   5,50 
- Julia Głowania  – Klasa VIII C   – średnia ocen  5,45 
- Jan Skowronek  – Klasa VIII B   – średnia ocen  5,40 
- Marcel Białas   – Klasa VIII B   – średnia ocen  5,35 
- Wiktoria Potempa  – Klasa VIII B   – średnia ocen  5,35 
- Paulina Matuszek  – Klasa VIII B   – średnia ocen  5,30 
- Daniel Płachetka  – Klasa VIII B   – średnia ocen  5,20 
- Natalia Piątek  – Klasa VIII A   – średnia ocen   5,15 
- Maciej Gorki   – Klasa VIII B   – średnia ocen  5,15 
- Angelika Malik  – Klasa VIII C   – średnia ocen  5,10 
 
Wymienieni absolwenci szkoły podstawowej w Ujeździe osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, 
wyjątkowo wysokie średnie ocen, prezentowali wzorową postawę, są sumienni i aktywnie uczestniczyli 
zarówno w zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.  
Uczestniczyli w wielu konkursach zarówno językowych i z nauk ścisłych oraz artystycznych i sportowych 
na różnych etapach od szkolnych do międzywojewódzkich. Rozwijają stale swoje zdolności  
i zainteresowania, stanowią wzór do naśladowania dla koleżanek i kolegów i godnie reprezentują swoją 
szkołę oraz naszą gminę, co jednoznacznie predestynuje ich kandydatury do wyróżnienia przez Radę 
Miejską w Ujeździe. 
 



Niniejszy wniosek Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych przedkłada Radzie  Miejskiej w 
Ujeździe w celu dokonania wyróżnienia tegorocznych absolwentów szkoły gminy Ujazd.  
Wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w kwocie 100 zł dla każdego. Listy 
gratulacyjne otrzymają wychowawcy wyróżnionych absolwentów – Mariola Cichon, Gizela Gorki oraz 
Dorota Bębenek. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag, a następnie przystąpili do głosowania w sprawie przyjęcia wniosku 
Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania wyróżnień absolwentom. (10:57) 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Agata Trusz, Sandra Tiszbierek, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Dorota Stanek, Małgorzata 
Michalska, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Sebastian Bednarek, Monika Szarf, 
Andrzej Grabiec, Józef Duk  

PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2) Paweł Michalski, Grzegorz Olesz  
 
Wniosek dot. przyznania wyróżnień absolwentom gminy Ujazd został przyjęty jednogłośnie. 

Burmistrz Ujazdu dodał, że w związku z ogłoszoną pandemią w tym roku nie odbędzie się tak jak 
dotychczas uroczyste wręczanie nagród przez Burmistrza jak i przez radnych. Ustalono, że do 
poszczególnych szkół osobiście przyjadą Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Dyrektor GZO i tam, 
zostaną w ściśle zaostrzonych warunkach sanitarnych wręczone stypendia przyznane przez Burmistrza i 
radnych. 

Ad. 10. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (10:57) 

Brak wniosków Komisji Stałych. 

Ad. 11. Interpelacje i zapytania. (10:57) 

Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń odczytał odpowiedź na interpelacje Małgorzaty Michalskiej 
dotyczącej wyczyszczenia chodnika i studzienek w Sieroniowicach. Poinformowano radną, że zostało 
wystosowane pismo do Zarządu Powiatu Strzeleckiego.   
 
Radna Małgorzata Michalska zgłosiła interpelację w sprawie:  
- usunięcia gałęzi na terenie wsi Sieroniowice na ul. Leśnej przy posesji  21 oraz przecięcie gałęzi między 
świetlicą wiejską a sklepem „Globi”, ponieważ stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców wsi.    
 

Ad. 12. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej. (11:00) 

Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej (11:01) 

Wyniki imienne: 

ZA(13): Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Tomasz Cichoń, 
Monika Szarf, Agata Trusz, Andrzej Grabiec, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Sebastian 
Bednarek, Józef Duk, Dorota Stanek 

PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): 
Paweł Michalski, Grzegorz Olesz 
Protokół nr XIX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 



Ad. 13. Sprawy różne. (11:01) 

Rajmund Muskała zgłosił prośbę o wykoszenie drogi gminnej na trasie Klucz-Wapienniki (Dyrektor 
ZGKiM został poinformowany). Radny również podziękował Burmistrzowi na szybką reakcję na prośbę o 
uprzątnięcie drogi w Kluczy po nawałnicy, która przeszła przed świętem Bożego Ciała. Dodał, że po 
nieudanych próbach zgłoszenia problemu w Zarządzie Powiatu Strzeleckiego, Burmistrz razem z 
pracownikami ZGKiM bardzo szybko zareagowali i pomogli w uprzątnięciu.  

Radna Małgorzata Michalska zapytała o termin remontu łazienki w SP w Sieroniowicach? Burmistrz 
odpowiedział, że Dyrektor szkoły ogłosił przetarg i w okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzony 
remont. W PSP w Ujeździe już trwają prace remontowe m.in. malowanie.  

Radna Teresa Sobota zapytała czy są podjęte działania w związku z „rozpadającym” się murem przy 
szkole w Olszowej. Burmistrz odpowiedział, że ten temat ma na uwadze, być może uda się tematem zająć  
w tym roku, a jak nie to zostanie zaplanowany w budżecie na rok 2021. 

Na koniec Burmistrz zaprasza wszystkich na pierwsze w historii Kino Samochodowe, które odbędzie na 
parkingu przy ruinach zamku w Ujeździe 27 czerwca br. od godz. 20:30. Przez pandemię koronawirusa 
nie obył się m.in. kiermasz, który miał być zorganizowany przez przedszkole w Ujeździe, na którym 
miały być zbierane datki na Paulinę Wlokę (dziewczynka choruje na białaczkę). 

Ad. 14. Zakończenie posiedzenia. (11:09) 

Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XX sesję Rady Miejskiej. 
 

Zakończono sesję (11:09)  

 

Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na 
stronie BIP Urzędu.  
  
 
 
Protokołowała:               Przewodniczący obrad:  
Monika Krahl                Tomasz Cichoń 
 

 


