Protokół sesji
XXI Sesja Rady Miejskiej
Obrady rozpoczęto 24-08-2020 o godz. 16:01, a zakończono o godz. 18:26 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. Paweł Michalski
10. Grzegorz Olesz
11. Teresa Sobota
12. Monika Szarf
13. Agata Trusz
14. 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 oraz Longina
Napieracz – Skarbnik Gminy.
Rozpoczęto sesję (16:01)
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 14 osób, co stanowiło prawomocne quorum.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:03)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który został przez radnych
jednogłośnie zaakceptowany.
1.
2.
3.
4.
5.

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) przystąpienia przez Gminę Ujazd do wykonania działalności w zakresie telekomunikacji,
b) wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020,
c) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Ujazd,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice,
e) uchylenia uchwały nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2020 r.

f)
g)
h)
6.
7.
8.
9.
10.

poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso,
zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Interpelacje i zapytania.
Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.
Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
(16:05)
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 23 czerwca 2020 r. do 24 sierpnia 2020 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 2020 rok,
zmian budżetu gminy na 2020 rok,
nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych nr 2223/12 i 2391/19 o łącznej powierzchni
0,3024 ha, położonych w Ujeździe,
sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Strzeleckiej 11 w Ujeździe, stanowiącego własność Gminy
Ujazd,
nabycia działki 329/1.
Podpisano umowy:
z PHU TRANSKOM Robert Białdyga z Ujazdu na zagospodarowanie terenu działki nr 413 w
Kluczu na kwotę 43.000,00 zł,
z Biuro Usług Technicznych „KOBUD” z Kędzierzyna-Koźla na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu działki nr 413 w Kluczu, na kwotę
1.200,00 zł,
z F.P.H.U. „Karolek” z Lubieszowa na remont wylotów kanalizacji burzowych w m. Ujazd przy
ulicy Moniuszki oraz na Osiedlu Piaski, na kwotę 15.744,00 zł,
z PHU TRANSKOM Robert Białdyga z Ujazdu na przebudowę przepustu w Jaryszowie przy ul.
Stawowej, na kwotę 244.770,00 zł,
z PHU TRANSKOM Robert Białdyga z Ujazdu na doposażenie placu zabaw przy oddziale
przedszkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie, na kwotę 39.500,00 zł,
z PHU TRANSKOM Robert Białdyga z Ujazdu na wymianę sprzętów na placu zabaw w
Balcarzowicach, na kwotę 13.500,00 zł,
z H. Zająć „GEOMEL” Projektowanie i Nadzór Bud. Wodno-Melioracyjny ze Szczepanka na
sprawowanie nadzoru nad zadaniem „Remont wylotów kanalizacji burzowych w m. Ujazd przy
ulicy Moniuszki oraz na Osiedlu Piaski”, na kwotę 600,00 zł,
z M. Sieja Przedsiębiorstwo Usługowo – Projektowe MI na sprawowanie nadzoru nad zadaniem
„Remont przepustu w Jaryszowie przy ul. Stawowej” na kwotę 4.920,00 zł
z P.P.H.U. „PACKER” sp. J. E. Rurynkiewicz – A. Litwinowicz z Tułowic na usuwanie odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z
terenu Gminy Ujazd na kwotę 38.265,30 zł,

-

z Logistyką Odpadów Sp. Z o.o. z Katowic na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Ujazd w 2020 roku 16.654,90 zł,
podpisano umowy na dofinansowanie poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ujazd w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 r.
Całkowita wartość wynosi 3.049.563,75 zł, dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów
kwalifikowanych i stanowi kwotę 1.940.437,00 zł.
z Systemy komputerowe Cocon z Olesna, na zakup komputerów z programu „Zdalna Szkoła” z
terminem realizacji do 20.08.2020. Wartość umowy 59.482,80 zł. Dotacja wynosiła 60.000,00 zł,
niewykorzystane środki w wysokości 517,20 zł. zostaną zwrócone.
Rozstrzygnięto przetarg na:
„Przebudowę drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka”. Przetarg
wygrała firma PHU TRANSKOM Robert Białdyga z ofertą na kwotę 381.300,00 zł.,
zbycie nieruchomości znajdującej się w Ujeździe oznaczonej jako 2394 i 364 wraz ze zbyciem
udziału w wysokości ½ działki nr 2392. Przetarg wygrała firma Autokomplex ze Strzelec
Opolskich z oferta na kwotę 325.421,10 zł,
zbycie nieruchomości znajdującej się w Ujeździe oznaczonej jako 2393 wraz ze zbyciem udziału
w wysokości ½ działki nr 2392. Przetarg wygrała firma DERUM z Katowic z ofertą na kwotę
231.301,50 zł.
Ponadto:
26.06.2020 roku brałem udział w zakończeniu roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
1 lipca brałem udział w spotkaniu w Bierawie w sprawie programu Czyste Powietrze,
2 lipca spotkałem się z Dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie dalszej gazyfikacji
gminy Ujazd,
06 lipca uczestniczyłem w spotkaniu w Opolu podczas którego odbyło się uroczyste wręczenie
umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 - poprawa Gospodarki Wodno-Ściekowej.
07 lipca zorganizowałem spotkanie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Stanisławem Szwedem oraz Wojewodą Opolskim Adrianem Czubak oraz przedsiębiorcami z
naszej gminy. Tematyką spotkania była obecna sytuacja spowodowana pandemią Koronawirusa
oraz tarcza antykryzysowa.
10 lipca brałem udział w spotkaniu z Prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
sprawie dalszego rozwoju Ujazdowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
26 lipca brałem udział w spotkaniu z okazji 30 - lecia Mniejszości Narodowej,
zorganizowałem 77. Wyścig Tour Pologne z premią lotną w Ujeździe, który miał miejsc 06
sierpnia,
12 sierpnia spotkałem się z panią prezes MZK w sprawie kursów do Ujazdu,
Ponadto przeprowadziłem wizje lokalne prowadzonych aktualnie inwestycji na terenie Gminy
Ujazd.,
Radni zgłosili parę zapytań dotyczących informacji, na które Burmistrz wyczerpująco odpowiedział,
m.in.:
Agata Trusz czy rolnikom, którym zabrano działki(pola) pod budowę obwodnicy zostaną wypłacone
odszkodowania?
Burmistrz odpowiedział, że budowa obwodnicy ruszyła jeszcze przed zbiorem zbóż. Wykonawca
poinformował, że rolnicy otrzymali odpowiedzenie odszkodowania.
Radny Kamil Głowania poinformował, że jest pociągnięta nitka gazu w Sieroniowicach, ale do tej pory
nie odbyło się spotkanie z prezesem Spółki w sprawie omówienia szczegółowych warunków podłączenia
się mieszkańców Sieroniowic. Ponadto odniósł się do sytuacji, gdzie w Sieroniowicach było odczuwalne
mniejsze ciśnienie wody w kranach.

Burmistrz odpowiedział, że została złożona deklaracja pana Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa
dotycząca spotkania i omówienia wszystkich zagadnień. Myśli, że w najbliższym czasie będzie miało
miejsce spotkanie. Niskie ciśnienie wody w Sieroniowicach zostało spowodowane zapotrzebowaniem
dużej ilości wody na budowę centrum dystrybucyjnego Dino.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:52)
a. przystąpienia przez Gminę Ujazd do wykonania działalności w zakresie telekomunikacji, (16:52)
Projekt uchwały przedstawił radnym Burmistrz Ujazd. W ramach planowanej działalności Gmina Ujazd
zamierza zapewnić bezpłatny dostęp do Internetu. Środki finansowe na zaprojektowanie i wdrożenie
punktów bezpłatnego dostępu do Internetu będą pochodziły z dofinansowania projektu pn. „Publiczny
dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Ujazd” finansowanego w 100% z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Budżet projektu wynosi 64 368,00 zł. z
uwzględnieniem 23% VAT. Gmina Ujazd zabezpieczy środki finansowe na realizację i utrzymanie
trwałości projektu w okresie 60 miesięcy po akceptacji ostatniego wniosku o płatność. Okres realizacji
szacuje się na 6 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Radni nie zgłosili wniosków do
przedstawionej uchwały.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia przez Gminę Ujazd do wykonania działalności w
zakresie telekomunikacji, (16:56)
Wyniki imienne:
ZA(13): Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Sandra Tiszbierek,
Grzegorz Olesz, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Paweł
Michalski, Agata Trusz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska
Z powodu problemów technicznych ponowiono głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia przez
Gminę Ujazd do wykonania działalności w zakresie telekomunikacji,
Powtórne glosowanie nad uchwalą nr XXI.161.2020 (16:57)
Wyniki imienne:
ZA(14): Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Agata Trusz, Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Monika
Szarf, Sandra Tiszbierek, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Sebastian Bednarek, Józef
Duk, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Michalska
Uchwała nr XXI.161.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

b. wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 (16:58)
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk.
Gmina Ujazd planuje realizować projekt pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne
w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica” polegający na likwidacji wysokoemisyjnych
źródeł ciepła i przyłączenie nowych niskoemisyjnych źródeł grzewczych w budynkach jednorodzinnych,
wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty, budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób
gminy, budynkach użyteczności publicznej. Zadanie to wpisuje się w założenia działania 5.5. „Ochrona
powietrza” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO
WO 2014-2020). Inwestycję o podobnym zakresie i wpisującą się w to samo poddziałanie planuje
zrealizować Gmina Bierawa i Gmina Leśnica.
Mieszkańcy, którzy planują w najbliższych dwóch latach likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i
przyłączenia nowego niskoemisyjnego źródła grzewczego zapraszamy do złożenia deklaracji, w oparciu o
którą oszacowana zostanie skala projektu. Ankieta ma charakter sondażowy ima na celu określenie skali
zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców naszej gminy.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu
zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 (17:07)
Wyniki imienne:
ZA(14):Agata Trusz, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, Dorota Stanek, Sebastian
Bednarek, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń, Józef
Duk, Monika Szarf, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Michalska
Uchwała nr XXI.162.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
c. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Gminy Ujazd, (17:07)
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazd. Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na
zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ujazd położonej
w Księżym Lesie, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych tj. działek nr 275/6 i 278/12 stanowiących tereny rolne własności osoby fizycznej. Radni nie
zgłosili wniosków do niniejszego projektu uchwały.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd. (17:09)
Wyniki imienne:
ZA(14): Agata Trusz, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Dorota Stanek, Monika Szarf, Sebastian
Bednarek, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Józef Duk, Sandra
Tiszbierek, Rajmund Muskała, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Michalska

Uchwała nr XXI.163.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
d. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice, (17:10)
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazd. Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego wynika
z wniosków złożonych przez właściciela terenu dotyczących korekty przeznaczenia na części terenu,
zmiany wartości wskaźników zagospodarowania oraz parametrów zabudowy. Celem zmiany jest
dostosowanie zapisów planu do potrzeb inwestora, przy czym przeznaczenie większości terenu nie ulegnie
zmianie. Radni nie zgłosili wniosków do projektu uchwały.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice, (17:15)
Wyniki imienne:
ZA(14): Dorota Stanek, Sandra Tiszbierek, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Tomasz
Cichoń, Rajmund Muskała, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Grzegorz Olesz, Agata Trusz, Monika
Szarf, Józef Duk, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Michalska
Uchwała nr XXI.164.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
e. uchylenia uchwały nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2020 r. (17:15)
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. Poinformował, że w dniu 15 lipca 2020 r.
Wojewoda Opolski stwierdził nieważność §2 uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XVIII.144.2020 z
dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ujazd.
Wojewoda Opolski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Wobec
powyższego po przeprowadzonych konsultacjach z Radcą Prawnym urzędu zadecydowano o powróceniu
do uchwały nr XLIV.278.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., w której zapis § 2 ust. 1 brzmi „Punkty
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 25
m” od obiektów chronionych. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 30 marca 2020 r. (17:18)
Wyniki imienne:
ZA(14): Agata Trusz, Tomasz Cichoń, Rajmund Muskała, Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Monika
Szarf, Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Sandra Tiszbierek, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Andrzej
Grabiec, Józef Duk, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Michalska
Uchwała nr XXI.165.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

f. poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów
oraz wynagrodzenia za inkaso, (17:18)
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazd. Biorąc pod uwagę fakt zróżnicowania wysokości podatków
w poszczególnych miejscowościach ze względu na umiejscowione na ich terenie klasy gruntów, uznano
iż % wynagrodzenie za pobór podatku jest nieadekwatne do nakładu pracy inkasentów, gdzie wysokości
podatków z uwagi na niskie klasy gruntów są znacznie niższe niż w miejscowościach gdzie
umiejscowione są grunty wyższych klas. W związku z tym, iż w poszczególnych miejscowościach (za
wyjątkiem miasta Ujazd) inkasentami podatków są sołtysi, postanowiono wprowadzić miesięczne
ryczałtowe wynagrodzenie za ich pobór. Wysokość miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia za inkaso
podatku dla sołtysów, została zróżnicowana w zależności od liczby podatników w danym sołectwie.
Zgodnie z art.25a ustawy o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani
w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawne. Zatem w głosowania na uchwałą w sprawie poboru w
drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia
za inkaso zostali wyłączeni czterej radni, którzy również pełnią funkcję sołtysa(inkasa).
Głosowanie nad uchwałą w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso, (17:29)
Wyniki imienne:
ZA(11): Agata Trusz, Barbara Matuszek, Sandra Tiszbierek, Monika Szarf, Sebastian Bednarek, Kamil
Głowania, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Dorota Stanek, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Rajmund Muskała, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska
Uchwała nr XXI.166.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
g. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, (17:30)
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 254 050,84 zł;
2) Zmniejszenie planów dochodów w kwocie 60 000,00 zł;
2) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie 734 137,24 zł;
3) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 928 188,08 zł.
Radni dopytywali o środki finansowe przeznaczone na remont dróg.
Burmistrz odpowiedział, że zaoszczędziliśmy nieco pieniędzy na przetargach, nie udało się również
przeprowadzić remontu łazienki w PSP Ujeździe dlatego zdecydowaliśmy przeznaczyć je na remont dróg
najbardziej uszkodzonych, t.j ul. Strzelecka i część ul. Lipowej w Nogawczycach, ul. Słoneczna na
Osiedlu na Wzgórzu w Ujeździe (gdzie oprócz przebudowania drogi wybudujemy dwa nowe parkingi, ul.
Kanałowa w Niezdrowicach a także przygotujemy koncepcję rozwiązania problemu podtopień na ul.
Małopolnej w Zimnej Wódce.
Ponadto Burmistrz Ujazd dodał, że z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do gminy Ujazd trafi ok
1,6 mln zł. Środki zostały wydzielone w budżecie państwa na dotacje dla gmin, powiatów i miast jako
źródło wsparcia w dobie pandemii koronawirusa. Dotacja jest bezzwrotna. Gmina może ją wykorzystać
wyłącznie na inwestycji.
Radnym zostaną przedstawione propozycje dotacji z Powiatem Strzeleckim na remont dróg.
Radni nie zgłosili żadnych wniosków do przedstawionej uchwały.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, (18:00)
Wyniki imienne:
ZA(14): Sandra Tiszbierek, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Monika
Szarf, Andrzej Grabiec, Rajmund Muskała, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Józef
Duk, Agata Trusz, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Michalska
Uchwała nr XXI.167.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (18:00)
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 326 547,83 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 41 799 011,05 zł, dochody bieżące
- 34 274 476,45 zł; dochody majątkowe – 7 524 534,60 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększył się o 326 547,83 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 45 269 906,82 zł, w tym: wydatki bieżące
- 32 258 429,90 zł, wydatki majątkowe – 13 011 476,92 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 2 016 046,55 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 (18:02)
Wyniki imienne:
ZA(14): Sandra Tiszbierek, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Dorota Stanek,
Grzegorz Olesz, Teresa Sobota, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Sebastian Bednarek,
Józef Duk, Agata Trusz, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Michalska
Uchwała nr XXI.167.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

Ad. 6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (18:02)
Brak wniosków Komisji Stałych.
Ad. 7. Interpelacje i zapytania. (18:02)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń odczytał odpowiedź na interpelacje Małgorzaty Michalskiej
dotyczącej usunięcia gałęzi na terenie wsi Sieroniowice na ul. Leśnej przy posesji 21 oraz przecięcie
gałęzi między świetlicą wiejską a sklepem „Globi”. Termin usunięcia drzew ma nastąpić do 31.12.2020 r.

Przewodniczący Rady odczytał pisemne interpelacje radnych w sprawie:
1) radnego Grzegorza Olesz z prośbą o:
- wyrównanie przyłączy kanalizacyjnych do posesji na ul. Gliwickiej i na ul. Lipowej w Niezdrowicach,
ponieważ wszystkie zapadły się o ok 5 cm powodując hałas i utrudnienie przejeżdżającym pojazdom;
- rozpatrzenie możliwości założenia progów zwalniających na ul. Polnej w Niezdrowicach (obok
kościoła), za wybrukowaną częścią drogi na ul. Lipowej, na wprost domu mieszczącego się przy ul.
Krótkiej 9 oraz na ul. Gliwickiej 2d, ponieważ kierowcy w tym miejscu znacznie przekraczają prędkość;
2) radnej Teresy Sobota z prośbą o zamontowanie punktu oświetleniowego na przysiółku Janków w
Olszowe, który poprawi bezpieczeństwo rodzin tam mieszkających;
Ad. 8. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej. (18:05)
Głosowanie nad przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej. (18:06)
Wyniki imienne:
ZA(14): Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Tomasz
Cichoń, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Sebastian Bednarek, Józef
Duk, Agata Trusz, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Małgorzata Michalska
Protokół nr XX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Ad. 9. Sprawy różne. (18:06)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił radnym:
- informacje o wchodzących z dniem 23 września br. przepisach Ustawy o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która wprowadza istotne zmiany dot.
transmisji posiedzeń jednostek samorządowych. Wszystkie transmisje realizowane po tym terminie muszą
być uzupełnione o napisy dla osób niesłyszących,
- termin złożenia wniosków do budżetu na 2021 r. upływa z dniem 30 września br.,
- przedstawił komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i
użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną ”Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”,
- dnia 29.07.2020 r. Rada Miejska otrzymała do informacji Uchwałę Nr LXXIII/6/202 Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniającą Statut ZMCR.
Radny Kamil Głowania prosi o zamontowanie stojaków na rowery przy ruinach zamku w Ujeździe, na co
Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że przy każdej ławce znajduje się taki stojak.
Radna Dorota Stanek zapytała czy można spryskać jakimiś płynem chwastobójczym ziela rosnące na
chodnikach przy terenach nie zamieszkałych na osiedlu Piaski? Odpowiedziano, że niestety nie, ale do
takich prac jest możliwość zaangażowania podopiecznych OPS.
Radny Sebastian Bednarek na prośbę młodzieży zapytał, czy jest możliwość na terenie gminy Ujazd
wybudowania skateparku. Pani Katarzyna Tomczyk odpowiedziała, że jest przygotowany projekt na
rozbudowę boiska przy PSP w Ujeździe, gdzie są zaprojektowane urządzenia dla większych dzieci.
Jedyna przeszkoda na realizacje to brak środków finansowych. Burmistrz podkreślił, że to bardzo dobry
pomysł i miejmy nadzieję, że uda nam się szybko go zrealizować.
Radny Rajmund Muskała wyraził swoje niezadowolenie z powodu ostatniego remontu drogi powiatowej
w Kluczu. Po ostatnich ulewach całe pobocze zostało zerwane i w tym momencie jest jedna duża dziura,
która stwarza niebezpieczeństwo przy mijaniu dwóch samochodów. Prosi o interwencję w tej sprawie.

Ponadto pyta o realizację zagospodarowania terenu wokół działki 413 w Kluczy. Pani Katarzyna
Tomczyk odpowiedział, że niestety z powodu katastrofy budowlanej, która miała miejsce w ostatnim
czasie (zawalenie garażu) prace zostały wstrzymane. Z tego powodu nastąpiła zmiana projektu na
przedłużanie murku, na który wymagane jest pozwolenie na budowę. Aktualnie czekamy na decyzję
Starostwa.
Ad. 10. Zakończenie posiedzenia. (18:26)
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXI sesję Rady Miejskiej.
Zakończono sesję (18:26)
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na
stronie BIP Urzędu.

Protokołowała:
Monika Krahl

Przewodniczący obrad:
Tomasz Cichoń

