
Protokół sesji 
XXVII Sesja Rady Miejskiej 

 
Obrady rozpoczęto 26-01-2021 o godz. 16:01, a zakończono o godz. 18:54 tego samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 15 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. Paweł Michalski 
11. Grzegorz Olesz 
12. Teresa Sobota 
13. Monika Szarf 
14. Agata Trusz 
15. Sandra Tiszbierek 
 
Rozpoczęto sesję (16:01) 
 
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:01) 
Sesja odbyła się w trybie hybrydowym. Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe 
uczestniczyło 13 radnych oraz Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, natomiast zdalnie udział brało  
2 radnych.  W związku z powyższym na ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięli udział wszyscy 
radni, co stanowiło prawomocne quorum. 
 
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:02) 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 
 

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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, 
b) wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własności Gminy Ujazd, 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych Gminy Ujazd, 

d) udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju wsi 
Niezdrowice, 

e) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok, 
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 
g) przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych  w 2020 roku, 
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2021 rok, 
i) rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

 

 



6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2020 oraz planów pracy Rady 
Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na  2021 rok. 

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

 
 
Przyjęcie porządku obrad. (16:05) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, Paweł 
Michalski, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Grzegorz Olesz, Józef Duk, Andrzej Grabiec, 
Sebastian Bednarek, Kamil Głowania, Dorota Stanek, Monika Szarf 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
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 30 grudnia 2020 r. do 26 stycznia 2021 r. 
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:07) 
 
 Wydano zarządzenia w sprawie: 
- zmiany planów finansowych na 2020 rok, 
- zmiana budżetu i w budżecie gminy na 2020, 
- rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Ujeździe, 
- określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola i 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Ujazd, 

- przekazania planów finansowych na 2021 rok, 
- określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, 

- ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ujazd, maksymalnej kwoty dofinansowania oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, 

- powołania Gminnego Biura Spisowego do Powszechnego Spisu Ludności 
  
Podpisano umowy: 
- z Ryszard Warmiński na opracowanie dokumentacji na budowę drogi na osiedlu Piaski w 

Ujeździe, na kwotę 27.060,00 PLN. 
Ponadto: 
- brałem udział w spotkaniu dotyczącym rozbudowy Domu Kultury w Niezdrowicach, 
- brałem udział w przekazaniu terenu budowy w Starym Ujeździe, 



- zorganizowałem licytację ozdób świątecznych na rzecz Pauliny Gajer z Jaryszowa, 
- uczestniczyłem w spotkaniu dotyczących gminnego monitoringu, 
- brałem udział w spotkaniu dotyczącym rozbudowy firmy Mubea, 
- uczestniczyłem w spotkaniu w Muzeum Wsi Opolskiej, spotkanie dotyczyło tradycji układania 

dywanów kwietnych, 
- brałem udział w spotkaniu z prezesem MZK. 
Na bieżąco prowadzono  szereg  spraw  związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy. 
 
Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom przedstawił radnym plan działania pirytowego zadania inwestycyjnego 
2021 roku pn. „gminny monitoring”, którego inicjatorami zostali również sołtysi gminy Ujazd poprzez 
wygospodarowanie środków finansowych na zakup kamer z funduszu sołeckiego. Koszt całej inwestycji 
planuje się na ok 100 tys. złotych. Głównym wykonawca będzie Giga-Com. Już trwają prace związane 
z wyborem miejsc (słupów) gdzie mają zostać zamontowane kamery. Sam montaż planujemy na miesiąc 
maj/czerwiec. Radny Paweł Michalski zapytał o sprawy techniczne, m.in. czy kamery będą miały 
dodatkowe zasilanie, jaka jest gwarancja kamer, że będą działały cały czas, czy wszystkie podstawy 
prawne są uregulowane? Na dzień dzisiejszy jeszcze ostatecznie kamery nie są wybrane, jednak 
będziemy wybierać z dodatkowym zasilaniem i zapisem pamięci na 30 dni. Burmistrz dopowiedział, że 
monitoring będzie wykorzystywany w przypadku, np. włamań, wandalizmu, kradzież czy też 
wypadków drogowych. Cała transmisja będzie zastrzeżona, a dostęp do zapisów będzie miał tylko 
przedstawiciel Policji na Posterunku Policji w Leśnicy. 
Następnym tematem dyskusji został plan dobudowy boksu garażowego do świetlicy wiejskiej w 
Niezdrowicach. Garaż zostałby przeznaczony na samochód strażacki a piętro powiększyło by się o 
dodatkową salę udostępnioną mieszkańcom wsi. Rozwinęła się dyskusja dotycząca planu remontu 
budynku na ul. Traugutta po byłej weterynarii z przeznaczeniem na dom seniora. Jednak to są jeszcze 
odległe plany.  
Radny Paweł Michalski zgłosił, że priorytetowym zadaniem powinno być wyremontowanie dachu w 
przedszkolu w Ujeździe. Na co Burmistrz odpowiedział, że rzeczywiście jest potrzeby remont, trzeba 
będzie jeszcze raz przeanalizować ten temat.  
Radna Agata Trusz zapytała o wyniki rozmów z przedstawicielami MZK dot. przedłużenia nitki MZK 
do Ujazdu. Burmistrz odpowiedziała, że sprawa jest niby prosta, ale za razem trudna. Ponieważ po 
pierwsze musimy wyjść ze Związku „Jedź z nami” , następnie związać się z MZK Kędzierzyn-Koźle i 
następnie ponownie przystąpić do Związku „Jedź z nami”. Z tym, że nie mamy gwarancji, że Związek 
nas wtedy ponownie przyjmie.  
 
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (17:08) 
 
a. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, (17:08) 
Burmistrz Ujazdu poinformował, że projekt został przedstawiony na Komisji Budżetu, Finansów  
i Gospodarki, która odbyła się 21 stycznia 2021 r.  

Radny Paweł Michalski – poinformował, że długość remontowanego odcinka Olszowa- Ujazd wynosi 
zaledwie ok 355 m.  

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię 
Komisji o przedstawionym projekcie. 

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu 
Strzeleckiego, (17:12) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Paweł Michalski, Józef Duk, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Monika Szarf, Tomasz 
Cichoń, Teresa Sobota, Agata Trusz, Sandra Tiszbierek, Andrzej Grabiec, Grzegorz Olesz, Dorota 
Stanek, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Sebastian Bednarek 



 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XXVII.197.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
b. wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własności Gminy Ujazd (17:12) 
Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom przedstawił projekt uchwały. 
Dnia 11 stycznia 2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo osoby zainteresowanej wynajmem części 
nieruchomości zabudowanej po byłym Publicznym Przedszkolu w Zimnej Wódce znajdujących się na 
parterze budynku położonego w Zimnej Wódce przy ul. Ujazdowska 32 na okres 10 lat. 
Do tut. Urzędu wpłynęło pismo mieszkańców budynku położonego w Zimnej Wódce przy ul. 
Ujazdowskiej 32 z prośbą o zmianę adresu ze względu na brak połączenia ww. budynku z ulicą 
Ujazdowską. Wszelkie służby typu pogotowie, policja itp. poszukują tego budynku przy ul. 
Ujazdowskiej a w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia cenne są minuty. Dojazd do działki jest od 
ulicy Gajowej i z tego względu postanowiono zmienić z urzędu adres z Ujazdowska 32 na Gajowa 3C. 
Osoba zainteresowana wynajmem wyraziła chęć prowadzenia w ww. budynku Niepubliczny Żłobek dla 
dzieci w wieku od 24 tygodni do 3 lat co jest zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 628/2 obręb Zimna Wódka  ujawnionej w Księdze Wieczystej nr 
OP1S/00040064/6 własności Gminy Ujazd. 
Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej pomieszczenia po byłym Publicznym Przedszkolu w Zimnej 
Wódce nie są użytkowane a generują jedynie koszty ich utrzymania tj.  ogrzewanie, a zgłosiła się osoba 
zainteresowana zasadnym jest  wynajem tych pomieszczeń. 
Radni po przeprowadzonej dyskusji przystąpili do głosowania nad w/w projektem uchwały.  
 
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własności Gminy Ujazd, (17:41) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Agata Trusz, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, 
Monika Szarf, Dorota Stanek, Andrzej Grabiec, Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, Paweł 
Michalski, Barbara Matuszek, Józef Duk, Teresa Sobota, Sebastian Bednarek 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XXVII.198.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
c. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXV.188.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w 
sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży 
służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy 
Ujazd (17:41) 
Burmistrz Ujazdu przedstawił projekt uchwały. Zmiana uchwały spowodowana jest otrzymanym 
zawiadomieniem o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały Nr XXV.188.2020 
Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i 
wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd, z powodu przekroczenia w § 2. ust. 3. 
przedmiotowej uchwały granic delegacji ustawowej określonej w art. 37b ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym, poprzez wprowadzenie wzoru oświadczenia. 



Na podstawie ww. zawiadomienia, ustalono, że najprostszym  posunięciem w tej sprawie, będzie 
autokorekta uchwały poprzez usunięcie z uchwały  załącznika stanowiącego wzór oświadczenia.  

Głosowanie uchwały zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXV.188.2020 z dnia 14 
grudnia 2020r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotów kosztów 
podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy 
Ujazd (17:43) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Agata Trusz, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Monika Szarf, 
Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Rajmund Muskała, Józef Duk, 
Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Dorota Stanek, Barbara Matuszek 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XXVII.199.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
d. udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi i Rozwoju wsi 
Niezdrowice (17:44) 
Do Burmistrza Ujazdu wpłynął wniosek Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice w 
Niezdrowicach o udzielnie pożyczki, dzięki której Stowarzyszenie uzyska możliwość sfinansowania 
zadania pn. „Remont szatni sportowej na cele rekreacyjne i kulturalne wraz z utworzeniem ścieżki 
edukacyjno-rekreacyjnej o pszczołach w Niezdrowicach”. W wyniku realizacji operacji zostanie 
osiągnięty następujący cel: „Kompleksowy remont szatni sportowej wraz ze zmianą źródła ogrzewania 
celem nadania jej funkcji rekreacyjnej i kulturalnej oraz utworzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej o 
pszczołach poprzez montaż 11 tablic”. Stowarzyszeniu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 
199 045,00 zł z województwa opolskiego. Po refundacji środków Stowarzyszeni spłaci uzyskaną 
pożyczkę.  

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi i Rozwoju wsi Niezdrowice (17:52) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Paweł Michalski, Monika Szarf, 
Sebastian Bednarek, Barbara Matuszek, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska, Agata 
Trusz, Grzegorz Olesz, Sandra Tiszbierek, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XXVII.200.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
 
e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok, (17:53) 
Projekt uchwały przedstawił i omówił Hubert Ibrom – Burmistrz Ujazd. 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 65 062,50 zł;  
2) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie 5 000 zł; 



3) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 320 938,05 zł; 
4) zwiększenie planu przychodów w kwocie 449 920,55 zł; 
5) zwiększenie planu rozchodów w kwocie 199 045,00 zł.  
Radni nie zgłosili zapytań ani uwag do przedstawianej uchwały. 
Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok, (17:57) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Agata Trusz, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, 
Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Sandra Tiszbierek, Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Józef Duk, 
Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XXVII.201.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (17:58) 
Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom 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 2021 roku zwiększy się po stronie dochodowej o 65 062,50 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 39 327 609,50 zł, dochody bieżące 
- 33 295 281,50 zł;  dochody majątkowe – 6 032 328,00 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększy się o 315 938,05 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 46 606 044,35 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 32 010 028,73 zł, wydatki majątkowe – 14 596 015,62 zł. 
Wynik – na 2021 rok planowany jest deficyt w kwocie 7 278 434,85 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 1 285 252,77 zł. 
Planowane rozchody w 2021 roku wynoszą 1 717 477,79 zł. 
Planowana kwota długu na koniec 2021 roku 10 068 211,79 zł. 
Pytań nie zgłoszono. 

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (17:58) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Małgorzata Michalska, Józef Duk, Kamil Głowania, 
Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Sandra Tiszbierek, Grzegorz 
Olesz, Monika Szarf, Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XXVII.202.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
g. przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych  w 2020 roku, (17:58) 
Przewodniczący poszczególnych Komisji odczytali sprawozdania z działalności swoich Komisji 
Stałych Rady Miejskiej za 2020 rok. 
Uwag nie zgłoszono. 
 



Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych w 2020 roku, 
(18:10) 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Rajmund Muskała, Agata Trusz, Kamil Głowania, Sandra Tiszbierek, Dorota Stanek, Monika 
Szarf, Tomasz Cichoń, Sebastian Bednarek, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Józef 
Duk, Paweł Michalski, Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XXVII.203.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
h. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2021 rok. 
(18:10) 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej odczytała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Matuszek i 
stanowi on załącznik do niniejszego protokołu. Uwag nie zgłoszono. 
 
Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Ujeździe na 2021 rok. (18:12) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Rajmund Muskała, Agata Trusz, Teresa Sobota, Monika Szarf, Grzegorz Olesz, Tomasz 
Cichoń, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Andrzej Grabiec, Dorota Stanek, Sandra Tiszbierek, 
Józef Duk, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek, Paweł Michalski 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XXVII.204.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
i. rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (18:12) 
Stanowisko w tej sprawie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sandra 
Tiszbierek. 
Zgłoszone w petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Miejską w 
Ujeździe uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych przez rząd powszechnych szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie prowadzonych negocjacji z 
producentami szczepionek, warunków zawieranych umów oraz zagwarantowania przez producentów 
szczepionek poniesienia wszelkich kosztów w sytuacji wystąpienia powikłań poszczepiennych. 
Pomimo, iż do zadań własnych gminy, określonych w artykule 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie 
związane z wyborem producentów szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących 
warunków ich zakupu, stanowiące przedmiot wystąpienia do Rady Miejskiej w Ujeździe, nie mieszczą 
się w zakresie kompetencji rady gminy. Należą do zadań i kompetycji rządu (rady ministrów). W 
związku z powyższym Rada Miejska w Ujeździe po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie 
uwzględnia petycji. 
 
 
 



Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 (18:16) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Kamil Głowania, Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Sandra Tiszbierek, Tomasz 
Cichoń, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Monika Szarf, Rajmund Muskała, Małgorzata Michalska, 
Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Agata Trusz 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Uchwała nr XXVII.205.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
Ad. 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2020 oraz planów pracy Rady 
Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na  2021 rok. (18:16) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił radnym sprawozdanie z pracy Rady 
Miejskiej w roku 2020 oraz plan pracy Rady Miejskiej na rok 2021. 
Poszczególne plany pracy Komisji Stałych zostały przesłane przez system RADA365.  
Nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków. 
 
Ad. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (18:18) 
Informuję, że podczas posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odbytego dnia 14 
stycznia 2021 r. zgłoszono wniosek w sprawie umożliwienia korzystania przez uczniów klasy 4 szkoły 
podstawowej wyjazdów na basen w klasie 5. W związku z trwającą epidemią koronawirusa dzieci 4 klas 
nie mogą korzystać z nauki pływania, które odbywają się w ramach lekcji wychowania fizycznego. 
Dlatego już teraz zwracamy się z prośbą, gdy ustabilizuje się obecna sytuacja epidemiologiczna w 
naszym kraju dać możliwość uczniom tych klas uczestniczenia w lekcjach nauki pływania w następnej 
klasie. Z czego wynika, że w następnym roku szkolnym na basen jeździły by 2 klasy (4 i 5). 
 
Ad. 8. Interpelacje i zapytania. (18:19) 
Radni zgłosili pisemne interpelacje w sprawie: 
1) radnej Małgorzaty Michalskiej z prośbą o wystosowanie pisma do Zarządu Powiatu Strzeleckiego o 
przycięcie gałęzi drzew zachodzących na pas ulicy Ujazdowskiej w miejscowości Sieroniowice; 

2) radnego Pawła Michalskiego z prośbą o: 
- doświetlenie skrzyżowania ul. Strzeleckiej i ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce, 
- remont dachu Publicznego Przedszkola w Ujeździe; 
3) radnego Kamila Głowania z prośbą o zgłoszenie do wykonawcy o poprawę niedawno 
wyremontowanego mostka w Sieroniowicach (dojazd do ul. Zielonej 6). 
 
Radna Dorota Stanek zapytała, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika na ul. Chrobrego na 
osiedlu Piaski w stronę Sławięcic? Burmistrz Ujazdu odpowiedział, że jest to chodnik powiatowy, 
czyli odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Burmistrz dodał, że na bieżąco kontroluje 
sytuację na drogach gminnych. 
Radna Małgorzata Michalska zapytała czy już wyjaśniła się sprawa kto jest odpowiedzialny za boisko 
w Sieroniowicach? Burmistrz odpowiedział, że w zarządzie ten teren oddano ZGKiM w Ujeździe.  
 
 
Ad. 9. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej. (18:26) 
 
Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej. (18:27) 
 



Wyniki imienne: 
ZA(15): Sandra Tiszbierek, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Dorota Stanek, Małgorzata 
Michalska, Monika Szarf, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, 
Józef Duk, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Paweł Michalski, Tomasz Cichoń 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
Protokół nr XXVI został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 10. Sprawy różne. (18:27) 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że wpłynęła kolejna petycja pn. „Alarm! STOP 
Zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”. Sprawę przekazano według kompetencji 
czyli Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Burmistrz Ujazdu przedstawiał radnym sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2020 rok w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Ujazd, przygotowane przez Gminny Zarząd Oświaty. 

 Radny Paweł Michalski poruszył zagadnienia: 
1). dziury na parkingu przy zamku w Ujeździe; Burmistrz odpowiedział, że ten teren odjęty jest 
nadzorem konserwatora zabytków, który wyznaczył taką powierzchnie parkingu.  Do roku wykonawca 
starał się na bieżąco uzupełniać te brak, teraz tym terenem będzie się opiekować ZGKiM w Ujeździe, 
który również będzie uzupełniać te braki; 
2). kto jest odpowiedzialny za wiatę w parku w Ujeździe; odpowiedziano, że gospodarzem stadionu i 
wiaty jest Tomasz Kiel, natomiast parkiem opiekuje się ZGKiM w Ujeździe. Każdy mieszkaniec gminy 
może robić sobie ognisko w wiacie, jednak muszą korzystać zgodnie z obowiązującym Regulaminem; 
3). wyeksploatowana ul. Zielona w Sieroniowicach, radny zasugerował, aby chociaż uzupełnić ubytki 
w tej drodze dla osób korzystających z niej na co dzień. Burmistrz odpowiedział, że jest w planie budowa 
chodnika na ul. Kościelnej wraz z mediami dla nowo powstającego tam osiedla oraz właśnie remont tej 
drogi. W ciągu roku w ramach oszczędności Marszałek ogłasza nabór na dofinansowanie do dróg 
rolnych, a ta droga spełnia jej wymagania. Mamy te inwestycję na uwadze. 
 
Radny Józef Duk poinformował, że na skrzyżowaniu między „betonówką” w stronę Jaryszowa znajduje 
się głęboka dziura. 
 
Radny Kamil Głowania odniósł się to postawionych skrzynek pocztowych przy zjeździe na ul. Zieloną  
w Sieroniowicach. Skrzynki znajdują się zaraz za ochronnymi barierkami, jeśli jest możliwość sugeruję, 
żeby te skrzynki przenieść ok pół metra w bok przy stojącym tam transformatorze. Radna Małgorzata 
Michalska sołtys wsi wyjaśniła, że była obecna przy rozmowach związanych z tym tematem i dodała, 
że Poczta Polska zdecydowała na taką lokalizacje tych skrzynek, ponadto mieszkańcy planują przenieść 
część tych skrzynek bliżej swoich posesji. 
 
Radna Teresa Sobota odniosła się do pozostawionych wraków samochodów na terenie Olszowej. 
Sprawa ta została zgłoszona na policje i aktualnie poszukiwani są właściciele tych samochodów. 
Ponadto odnosząc się do tematu który również był poruszony na Komisji Rolnictwa dotycząca porządku 
na prywatnej posesji, która wpływa na wizerunek naszych miejscowości. Uważa, że wszystkim powinno 
zależeć na estetycznym wizerunku całej wsi. 
Radny Paweł Michalski zgłosił, że na przystankach autobusowych we wsi Zimna Wódka nie ma 
rozkładów jazdy. Sołtysi innych wsi odpowiedzieli, że w ich sołectwa są rozkłady jazdy. Związek „Jedź 
z nami” sam o to zadbał. 
 



Radny Rajmund Muskała wystąpił z prośbą, w trosce o bezpieczeństwo dzieci szkoły podstawowej w 
Zimnej Wódce, aby na nowo ustawić znak informujący, że parking przy wejściu do szkoły jest 
parkingiem dla personelu, a rodzice mogą parkować przy drodze powiatowej. 
 
Radny Grzegorz Olesz zapytał kto będzie dowoził osoby niepełnosprawne do punktów szczepień? 
Burmistrz Ujazdu wyjaśnił, że długo wstrzymywaliśmy się z wydaniem komunikatu ws. szczepień 
przeciwko COVID-19 na naszym terenie. Myśleliśmy, że sytuacja zostanie wyjaśniona między dwoma 
stronami oficjalnie zaangażowanymi w Narodowy Program Szczepień – NFZ Opole a NZOZ MED-
UJAZD s.c. jednak do tej pory otrzymujemy sprzeczne informacje tych podmiotów. NFZ Opole stoi na 
stanowisku, że MED-UJAZD jest nadal aktywnym miejscem szczepień włączonym w Narodowy 
Program Szczepień i że można się z nim kontaktować w celu zgłaszania chęci zaszczepienia, jednak z 
drugiej strony13 stycznia 2021 r. otrzymaliśmy informację z NZOZ MED-UJAZD, że wycofali się z 
Narodowego Punktu Szczepień i nie będą uczestniczyć ani w rejestracji pacjentów, ani w samej akcji 
szczepień. Mimo licznych rozmów telefonicznych z NFZ Opole nie otrzymaliśmy dalszej instrukcji 
postępowania w tym przypadku, dlatego opierając się na faktach zachęcamy do zapisów na szczepienia 
w innych placówkach niż NZOZ MED-UJAZD s.c. według Narodowego Punktu Szczepień. Natomiast 
w Urzędzie Gminy Ujazd koordynatorem ds. szczepień jest pani Joanna Muskała. Do akcji z organizacją 
transportu do punktów szczepień (najbliżej Strzelce Opolskie i Kędzierzyn) będziemy angażować nasze 
OSP, a dla osób ciężko chorych, poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie zorganizowany 
samochód specjalistyczny (umowa z Związkiem „Jedź z nami”).  
 
Ad. 11. Zakończenie posiedzenia. (18:54) 
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXVII sesję Rady Miejskiej. 
 
 
Zakończono sesję (18:54) 
 
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na 
stronie BIP Urzędu.  
  
 
 
Protokołowała:               Przewodniczący obrad:  
Monika Krahl                Tomasz Cichoń 
 
 


