
Protokół sesji  

XXVIII Sesja Rady Miejskiej  

  

Obrady rozpoczęto 22-02-2021 o godz. 16:01, a zakończono o godz. 16:47 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  

  

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:01)  

Sesja odbyła się w trybie hybrydowym. Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło 

14 radnych, Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz Zastępca 

Burmistrza, natomiast zdalnie udział brała 1 radna.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) zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 

lub artystyczne dla uczniów,  

b) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ujazd, gmina Ujazd,  

c) zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 

2021,  

d) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok,  

e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.  

7. Interpelacje i zapytania.  

8. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.  

9. Sprawy różne.  

10. Zakończenie posiedzenia.  

  



Głosowanie nad porządkiem obrad (16:04)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Józef Duk, Rajmund Muskała, Dorota Stanek, Teresa Sobota, Sebastian Bednarek, Grzegorz 

Olesz, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, 

Agata Trusz, Paweł Michalski, Andrzej Grabiec, Sandra Tiszbierek  

  

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.  

(16:04)  

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  w 

okresie między sesjami tj. od dnia 27 stycznia 2021 r. do 22 lutego 2021 r.  

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Uwag nie zgłoszono.  

  

Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:06) Wydano 

zarządzenia w sprawie:  

- zmiany planów finansowych na 2021 rok,  

- sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku 

przy Placu 1 Maja 14 w Ujeździe stanowiącego własność gminy Ujazd,  

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd,  

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd  

- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe,  

- powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Publicznego Przedszkola w Ujeździe,  

  

  

Podpisano umowy:  

- z firmą Lizoń na zagospodarowanie terenu wokół świetlicyw Nogowczycach, na kwotę  

18.500,00 PLN.  

    

Ponadto:  

- brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Kędzierzyńsko – Strzelecki 

Subregionalny Obszar funkcjonalny,  

- spotykałem się z nowymi inwestorami,  

- 29.01.2021 uczestniczyłem w spotkaniu Związku międzygminnym „Jedź z nami”,  

- 01.02.2021 brałem udział w spotkaniu dotyczącym szczepień przeciw COVID-19 w Starostwie 

Powiatowym,  

- 05.02.2021 odbyło się spotkanie z OCRG dotyczące nowych inwestorów i dalszej współpracy, 

-  18.02.2021 brałem udział w debacie gospodarczej pt. „Czas wielkich wyzwań”.  

  

Na bieżąco prowadzono  szereg  spraw  związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy.  

  

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:10)  



a. zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub 

artystyczne dla uczniów, (16:10)  

Sekretarz Gminy Danuta Ogaza poinformowała, że projekt został szczegółowo przedstawiony na 

wspólnym posiedzeniu komisji Stałych, która odbyła się 15 lutego 2021 r. Zmiana treści uchwały ma 

charakter porządkowy.  

Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 

Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 15 lutego 2021 r.  

  

Głosowanie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i 

osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów, (16:11)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Józef Duk, Kamil Głowania, Dorota Stanek, Agata Trusz, Teresa Sobota, Sandra Tiszbierek, 

Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Tomasz Cichoń, Rajmund 

Muskała, Monika Szarf, Paweł Michalski, Sebastian Bednarek  

  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

Uchwała nr XXVIII.206.2021została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

sesji.  

  

b. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ujazd, gmina Ujazd (16:11) Burmistrz 

Ujazdu poinformował radnych, że celem przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania 

nowej nazwy ulicy w Ujeździe wystąpiono z pismem nr RG.6625.1.2021 z dnia 5 luty 2021 roku do 

właścicieli nieruchomości, które położone są wzdłuż planowanego przebiegu ulicy tj. w obrębie działek 

ewidencyjnych o wypełnienie formularza konsultacyjnego. Do dnia 17 lutego 2021 roku wpłynęło 10 

formularzy konsultacyjnych, z czego 9 było za nadaniem proponowanej nazwy ulicy tj. Szafirowa.  

  

Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji 

Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 15 lutego 2021 r.  

  

Głosowanie uchwaływ sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ujazd, 

gmina Ujazd (16:13)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Rajmund Muskała, Agata Trusz, Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz, Monika Szarf, Józef 

Duk, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania, Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Tomasz Cichoń, Teresa 

Sobota, Sandra Tiszbierek, Paweł Michalski, Andrzej Grabiec  

  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

Uchwała nr XXVIII.207.2021została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

sesji.  

  

c. zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021 (16:13) Projekt 

uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Danuta Ogaza, informując, że temat został szczegółowo 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 15 lutego 2021 r.  



Radny Kamil Głowania zapytał, aby przedsiębiorcy mogli skorzystać z ulgi muszą składać wniosek? 

Pani Ogaza odpowiedziała, że z opłaty zwolnionych jest tyko 8 przedsiębiorców, więc nie muszą składać 

wniosków.  

  

Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 

2021 (16:17)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Agata Trusz, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz, 

Sandra Tiszbierek, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Sebastian 

Bednarek, Dorota Stanek, Józef Duk, Monika Szarf, Paweł Michalski  

  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

Uchwała nr XXVIII.208.2021została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

sesji.  

  

d. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok, (16:18)  

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy- Longina Napieracz. 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 13 438,00 zł;   

2) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie 13 000 zł;  

3) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 26 438,00 zł;  

4) Zmniejszenie planu rozchodów (spłata otrzymanych pożyczek) w kwocie 1 330 000,00 zł; 5) 

Zwiększenie po stronie rozchodów (wykup innych papierów wartościowych) w kwocie  

1 330 000,00 zł.  

Radny Paweł Michalski zapytał o wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. wykonanie oświetlenia 

ścieżki dla pieszych oraz zasilanie wiaty rekreacyjnej w Starym Ujeździe. Czy wcześniej nie był w 

projekcie ujętego przyłącza elektrycznego? Burmistrz odpowiedział, że odbyło się spotkanie w sprawie 

tej inwestycji z wykonawcą, projektantem i Radą Sołecką Starego Ujazdu w kwestii co można by było 

jeszcze zmienić i rzeczywiście nie było tam zaprojektowane oświetlenie wiaty, ani ścieżki. Wspólnie 

wynegocjowaliśmy, aby za 13 tys zł wykonać jeszcze to przyłącze elektryczne, które na pewno w 

przyszłości okaże się bardzo pomocne i wykorzystane. Wiata będzie wielkości wiaty stojącej w Ujeździe 

w parku, natomiast przyłącz oświetlenia będzie z oświetlenia ulicznego. Więcej pytań ani uwag nie 

zgłoszono.  

  

Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok, (16:23)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Barbara 

Matuszek, Sebastian Bednarek, Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Dorota Stanek, Sandra  

Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Agata Trusz, Józef Duk, Małgorzata Michalska  

  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

Uchwała nr XXVIII.209.2021została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

sesji.  



e. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (16:23)  

Skarbnik Gminy Longina Napieracz 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 2021 roku zwiększy się po stronie dochodowej o 13 438,00 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 39 341 047,50 zł, dochody bieżące - 33 308 

719,50 zł;  dochody majątkowe – 6 032 328,00 zł.  
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększy się o 13 438,00 zł. Po 
zmianach kwota wydatków ogółem 46 619 482,35 zł, w tym: wydatki bieżące - 
32 013 466,73 zł, wydatki majątkowe – 14 606 015,62 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. (16:24)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Agata Trusz, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota, Paweł 

Michalski, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Józef Duk,  

Andrzej Grabiec, Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Dorota Stanek  

  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

Uchwała nr XXVIII.210.2021została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

sesji.  

  

Ad. 6. Interpelacje i zapytania. (16:24)  

Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał odpowiedzi Burmistrza na interpelacje złożone na 

poprzedniej sesji. Treść odpowiedzi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Następnie radni zgłosili pisemne interpelacje w sprawie:  

1) radny Paweł Michalski z prośbą o:  

- rozważenie możliwości elektronicznego przekazywania e-faktur przez ZGKiM w Ujeździe,  

- określenie zabezpieczenia działalności kamer (monitoring gminny),  

- określenie budżetu oświaty Gminy Ujazd (całość budżetu w stosunku do środków remontowanych),  

- o sprawdzenie i uzupełnienie opraw oświetleniowych ewakuacyjnych tam, gdzie ich brakuje w 

obiektach gminnych,  

- określenie kosztów jakie czeka budżet Gminy Ujazd i wykazanie ewentualnych korzyści dla budżetu 

w związku z otwierającym się Żłobkiem w Zimnej Wódce,  

- określenie zakresy prac, które odbywają się w obiekcie szkoły w Zimnej Wódce i czemu służą, - 
uporządkowanie terenu po remoncie drogi powiatowej w Zimnej Wódce – postawianie lub utylizacja 
znaków;  

  

2) radny Kamil Głowania z prośbą o zgłoszenie do inwestora Centrum Dystrybucyjnego  o 

uporządkowanie terenu wokół budowy, w załączeniu zdjęcia zaśmieconych terenów lasów  i pólna 

terenie wsi Sieroniowice.  

  

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej. (16:35)  



  

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej. (16:36)  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Agata Trusz, Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Małgorzata Michalska, Kamil Głowania, 

Barbara Matuszek, Józef Duk, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, 

Monika Szarf, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski  

  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

Protokół nr XXVII został przyjęty jednogłośnie.   

  

Ad. 8. Sprawy różne. (16:36)  

Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał uchwałę nr 716/2020 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie pozytywnej opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Ujazd na 2021 r. oraz uchwałę nr 

706/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 stycznia 2021 r. w 

sprawie pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ujazd. Została również 

odczytana, do wiadomości informacja dot. wykonania zadania pt. „Sporządzenie projektu mpzp 

obejmującego część wsi Olszowa”. Termin jego realizacji uległ wydłużeniu o dodatkowych 6 miesięcy 

tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.   

  

Radny Józef Duk odniósł się do ilości lamp w Jaryszowie i Zimnej Wódce, w wyniku zapytania 

rozwinęła się dyskusja.  

Radny Paweł Michalski odnosząc się do odpowiedzi na złożoną interpelację w sprawie przeprowadzenia 

remontu dachu przedszkola w Ujeździe, rozumie, że na dzień dzisiejszy nie ma wystarczających 

środków finansowych, aby cały dach został wyremontowany, jednak uważa, że ten teren powinien 

zostać odpowiednio zabezpieczony. Tak, aby nie zagrażał uczęszczającym tam dzieciom i mieszkańców 

gminy. Pani Katarzyna Tomczyk zapewniła, że temat zostanie przekazany pani p.o. Dyrektora 

Przedszkola, aby zajęła się tym tematem.   

  

Ad. 9. Zakończenie posiedzenia. (16:47)  

Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXVIII sesję Rady Miejskiej.  

  

  

Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na stronie 

BIP Urzędu.   

  

  

  

Protokołowała:                      Przewodniczący obrad:   

Monika Krahl                Tomasz Cichoń  

  

  


