
Protokół sesji  

XXIX Sesja Rady Miejskiej  

  

Obrady rozpoczęto 22-03-2021 o godz. 16:03, a zakończono o godz. 17:50 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. (16:03)  
 

Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło 15 radnych, Burmistrz Ujazdu 

Hubert Ibrom, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Zastępca Burmistrza, Komendant 

Powiatowy Policji Arkadiusz Chętnicki oraz Kierownik Posterunku w Leśnicy Arnold Skorupa. 

W związku z powyższym na ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięli udział wszyscy radni, 

co stanowiło prawomocne quorum.  

  

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:03)  
 

Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Spotkanie z przedstawicielem Policji. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym.  

5. Informacja o pracy Burmistrza.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021 -2024                       

z perspektywą na lata 2025 – 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 

b) przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt, 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

położonej w Balcarzowicach, stanowiącej własność Gminy Ujazd, 

d) zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe lub artystyczne dla uczniów, 

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



f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

g) rozpatrzenia petycji – listu otwartego – ALARM STOP zabójczemu GMO – STOP 

niebezpiecznej szczepionce, 

h) rozpatrzenie petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum 

Ludowego. 

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 

rok. 

8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy                   

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2020 rok. 

9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji GPRPA i przeciwdziałania narkomanii za 

2020 rok. 

10. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej.  

11. Interpelacje i zapytania.  

12. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.  

13. Sprawy różne.  

14. Zakończenie posiedzenia.  

  

Głosowanie nad porządkiem obrad (16:05)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Monika Szarf, Teresa Sobota, Grzegorz 

Olesz, Sandra Tiszbierek, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Sebastian Bednarek, Barbara 

Matuszek, Agata Trusz, Paweł Michalski, Józef Duk, Kamil Głowania, Dorota Stanek. 

  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

  

Ad. 3. Spotkanie z przedstawicielem Policji. (16:06) 
 

W sesji Rady Miejskiej w Ujeździe brali udział Komendant Powiatowy Policji Arkadiusz 

Chętnicki oraz Kierownik Posterunku w Leśnicy Arnold Skorupa. Spotkanie związane było                    

z podziękowaniami oraz pożegnaniem się Komendanta Powiatowego Policji w związku z jego 

przejściem na emeryturę. 

 

Ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym. (16:20)  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  

w okresie między sesjami tj. od dnia 23 lutego 2021 r. do 22 marca 2021 r.  

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Uwag nie zgłoszono.  

  

Ad. 5. Informacja o pracy Burmistrza. (16:22)  
 

Wydano zarządzenia w sprawie:  

- zmiany planów finansowych na 2021 rok, 

- zmiany budżetu gminy na 2021 rok, 

- określenie wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki                     

w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów, 



- określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej, 

- ustalenie wysokości stawek czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego 

własność Gminy Ujazd, 

- ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie 

bezprzetargowej położonych w Gminie Ujazd. 

    

Ponadto:  

- brałem udział w spotkaniu z Mniejszością Niemiecką w Opolu w sprawie dalszej 

współpracy i nauczania języka niemieckiego w szkołach na terenie naszej gminy, 

- spotykałem się przedstawicielami firmy Monosol w sprawie dalszych etapów prac, 

- 03 marca 2021 odbył się konkurs na dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jana 

Brzechwy w Ujeździe, 

- 16 marca brałem udział w spotkaniu Urzędzie Miejskim w Leśnicy w sprawie 

wspólnych inwestycji samorządowych. 

  

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

  

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:25)  
 

a. przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021 -2024                              

z perspektywą na lata 2025 – 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, (16:25).  
 

Sekretarz Gminy Danuta Ogaza poinformowała, że projekt został szczegółowo przedstawiony 

na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych, które odbyło się 18 marca 2021 r. Podczas 

posiedzenia prowadzona była dyskusja dotycząca Programu Ochrony Środowiska, ewentualne 

pytania zostały szczegółowo wyjaśnione i omówione, Pani Danuta Ogaza przedstawiła 

oficjalną odpowiedź firmy przygotowującej prognozę na pytanie / wniosek nieformalny jaki 

pojawił się podczas posiedzenia komisji dotyczący zapisu – Wysokie comiesięczne koszty dla 

mieszkańca związane z gromadzeniem odpadów selektywnych w analizie SWOT. Odpowiedź 

stanowi załącznik do protokołu. Ostatecznie nie wpłynął żaden wniosek formalny. 

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 18 marca 2021 r.  

  

Głosowanie uchwały przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021 

– 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 

(16:39)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(13): Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Józef Duk, Sandra Tiszbierek, 

Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Monika Szarf, Paweł Michalski, Sebastian Bednarek, Andrzej 

Grabiec, Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska  

PRZECIW(1): Agata Trusz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Dorota Stanek  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Z powodu chwilowej awarii systemu głosowanie zostało powtórzone: 

Głosowanie uchwały przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021 

– 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 

(16:40)  



 

Wyniki imienne:  

ZA(14): Agata Trusz, Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek, Teresa 

Sobota, Paweł Michalski, Sandra Tiszbierek, Tomasz Cichoń, Kamil Głowania, Grzegorz 

Olesz, Józef Duk, Rajmund Muskała, Monika Szarf, Andrzej Grabiec 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Dorota Stanek  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XXIX.211.2021została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

  

b. przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt, (16:40)  
 

Burmistrz Ujazdu że projekt został szczegółowo przedstawiony na wspólnym posiedzeniu 

komisji Stałych, które odbyło się 18 marca 2021 r.  

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 18 marca 2021 r.  

  

Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt (16:43)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Kamil Głowania, Monika Szarf, 

Sandra Tiszbierek, Teresa Sobota, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, 

Paweł Michalski, Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, Józef Duk, Dorota Stanek  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XXIX.212.2021została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

  

c. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

położonej w Balcarzowicach, stanowiącej własność Gminy Ujazd (16:43)  

 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, informując, że temat został 

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 18 marce 2021 r. 

Radna Dorota Stanek zapytała, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać informację o działkach które 

w formie bezprzetargowej mogą być sprzedane? Pan Burmistrz wyjaśnił, iż są to zazwyczaj 

niewielkie działki np. wąski pasek przy bramie wjazdowej, czy też wąski pasek pomiędzy 

dwoma innymi działkami, i to właśnie takie tereny, które nie mają znaczenia dla innych,                          

a stanowią obciążenie, ponieważ trzeba o te tereny dbać, zostają przeznaczone do sprzedaży                

w formie bezprzetargowej. I zainteresowani są o tym fakcie informowani, a wykaz tych działek 

znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Ujeździe. 

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 18 marca 2021 r.  

 

  



Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej położonej w Balcarzowicach, stanowiącej własność Gminy Ujazd 

(16:50)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Agata Trusz, Teresa Sobota, Monika 

Szarf, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, Grzegorz 

Olesz, Paweł Michalski, Józef Duk, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec 

  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XXIX.213.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

  

d. zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia 

sportowe lub artystyczne dla uczniów, (16:52) 

 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Danuta Ogaza, informując, że został on 

omówiony podczas posiedzenia Komisji Stałych, które odbyło się 18 marca 2021 r. Sekretarz 

zaznaczyła czego dotyczy zmiana naniesiona w uchwale który została zakwestionowana przez 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody. Zastrzeżenia były do zapisów w paragrafach 5, 6 i 7 

uchwały nr XXVIII z dnia 22 lutego 2021 roku dotyczące warunkujące otrzymanie stypendium 

za wyniki w nauce, sportowe lub artystyczne od oceny z zachowania. Zapis nakładający ten 

warunek został usunięty, natomiast w paragrafie 6 pkt 3 rozszerzono zakres uczniów 

ubiegających się o stypendium gdy zajęli miejsce od 1 do 3 w olimpiadzie indywidualnej na 

szczeblu powiatu lub regionu, do tej pory o stypendium mogli ubiegać się tylko laureaci 

zajmujący 1 miejsce. 

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 18 marca 2021 r.  

 

 

Głosowanie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki               

w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów (16:54) 

 

Wyniki imienne:  

ZA(15): Dorota Stanek, Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Barbara  Matuszek, 

Sebastian Bednarek, Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska, Józef Duk, Teresa 

Sobota, Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, Kamil Głowania, Agata Trusz  

 

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XXIX.214.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

 



e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok, (16:54)  
 

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 285 313,00 zł;   

2) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie 537 257,00 zł;  

3) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 822 570,00 zł;  

4) Zmniejszenie budżetu gminy po stronie przychodów w kwocie 4 833 098,30 zł 

5) Zwiększenie budżetu gminy po stronie przychodów w kwocie 4 833 098,30 zł  
 

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 18 marca 2021 r.  

 

Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok, (17:04)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Kamil Głowania, Agata Trusz, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Sandra Tiszbierek, 

Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, Andrzej 

Grabiec, Józef Duk, Monika Szarf, Paweł Michalski, Dorota Stanek, Rajmund Muskała 

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

  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XXIX.215.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (17:05)  
 

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 285 668,00 zł. 

Kwota dochodów ogółem po zmianach – 39 626 715,50 zł, dochody bieżące - 33 594 387,50 

zł;  dochody majątkowe – 6 032 328,00 zł.  

Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększy się o 285 668,00 zł. Po zmianach 
kwota wydatków ogółem 46 905 150,35 zł, w tym: wydatki bieżące – 32 216 134,73 zł, wydatki 

majątkowe – 14 689 015,62 zł.  

Wynik – na 2021 rok planowany jest deficyt w kwocie 7 278 434,85 zł.  

Pokrycie deficytu planuje się sfinansować: 

• Spłatą udzielonej pożyczki w kwocie     443 843,00 zł, 

• Sprzedaży papierów wartościowych  

wyemitowanych przez Gminę w kwocie  4 833 098,30 zł, 

• niewykorzystane środki pieniężne, o których 

mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o  

finansach publicznych    2 001 493,55 zł. 

 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 1 378 252,77 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. 

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 18 marca 2021 r.  

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (17:06)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Agata Trusz, Teresa Sobota, Paweł 

Michalski, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Sandra Tiszbierek, Józef Duk, Sebastian 

Bednarek, Andrzej Grabiec, Rajmund Muskała, Dorota Stanek, Barbara 

Matuszek  

 

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XXIX.216.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

g. rozpatrzenia petycji – listu otwartego – ALARM STOP zabójczemu GMO – STOP 

niebezpiecznej szczepionce (17:06) 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radna Sandra Tiszbierek przedstawiła                  

i omówiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepienia przeciw 

COVID – 19 oraz pandemii koronawirusa oraz odwołania ograniczeń jakie nałożono na 

obywateli. Rada Miejska w Ujeździe nie ma zakresu petycji w swoich kompetencjach. 

  

Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego – ALARM STOP 

zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej szczepionce. (17:11) 

 

Wyniki imienne:  

ZA(15): Dorota Stanek, Kamil Głowania, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, Małgorzata 

Michalska, Teresa Sobota, Monika Szarf, Józef Duk, Sandra Tiszbierek, Paweł Michalski, 

Barbara Matuszek, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec 

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XXIX.217.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

h. rozpatrzenie petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum 

Ludowego. (17:11) 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sandra Tiszbierek przedstawiła i omówiła 

projekt uchwały dotyczący petycji w sprawie  dotyczącej opinii na temat przeprowadzenia 

Referendum Ludowego. Zakres petycji nie mieści się w kompetencjach Rady. 

 



Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie 

przeprowadzeni Referendum Ludowego. (17:14) 

 

Wyniki imienne:  

ZA(15): Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Sandra 

Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Józef Duk, Monika Szarf, Teresa Sobota, Małgorzata Michalska, 

Paweł Michalski, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Dorota Stanek, Agata Trusz 

 

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XXIX.218.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

Ad. 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 

2020 rok. (17:14) 
 

Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, przedstawił sprawozdanie, informując, że zostało ono bardzo 

szczegółowo omówione podczas posiedzenia Komisji Stałych, które odbyło się 18 marca 

2021 r. Radni nie wnosili pytań. 

 

Ad. 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy            

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2020 rok. (17:15) 
 

Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, przedstawił sprawozdanie, informując, że zostało ono bardzo 

szczegółowo omówione podczas posiedzenia Komisji Stałych, które odbyło się 18 marca 

2021 r. Radni nie wnosili pytań. 

 

Ad. 9. Sprawozdanie z realizacji GPRPA i przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. 

(17:15) 
 

Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, przedstawił sprawozdanie, informując, że zostało ono bardzo 

szczegółowo omówione podczas posiedzenia Komisji Stałych, które odbyło się 18 marca 

2021 r. Radni nie wnosili pytań. 

 

Ad. 10 Przedstawienie wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej. (17:15) 
 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Teresa 

Sobota przedstawiła wnioski jakie zostały zgłoszone podczas posiedzenia komisji, które miało 

miejsce 18 marca 2021 roku: 
 

Podczas posiedzenia zgłoszono wnioski w sprawie: 

1. Uprzątnięcia / wywiezienia wraku samochodu marki Daewoo stojącego od dłuższego 

czasu przy drodze gminnej w Olszowej. 

2. Usunięcia konaru drzewa znajdującego się przy drodze powiatowej między Starym 

Ujazdem a Zimną Wódką na wysokości leśniczówki. Wspomniany konar zagraża 

bezpieczeństwu, w każdej chwili przy silniejszych wiatrach może spaść na drogę                           

i doprowadzić do tragedii. Zdjęcie owego konaru stanowi załącznik nr 1. 



3. Aby podjąć działania i skierowanie wniosków o załatanie dziur w drogach powiatowych 

znajdujących się na terenie naszej gminy. Stan dróg powiatowych znajdujących się                    

w naszej gminie jest fatalny, po zimie pojawiło się sporo nowych dziur, które                                 

w znacznym stopniu wpływają na bezpieczeństwo jazdy i mogą doprowadzić do 

uszkodzenia samochodu oraz przyczynić się do spowodowania kolizji. Prosimy, aby 

dokonać przeglądu i naprawy wszystkich dróg na terenie Gminy Ujazd. 

4. Dokonania przeglądu drzew i roślin znajdujących się w Parku Miejskim w Ujeździe. 

Wiele z tych drzew jest stara, sucha i zagraża bezpieczeństwo zarówno spacerującym 

tam ludziom, jak również sprzętom znajdującym się w sąsiedztwie parku. 

5. Po dokonaniu wizji lokalnej prosimy o uporządkowanie oraz usunięcie chwastów                         

i innych dziko rosnących rośli w lasku zlokalizowanym przy placu zabaw                                       

w Sieroniowicach. Zdjęcia przedstawiające zaniedbany teren stanowią załącznik nr 2. 

 

Ad. 11 Interpelacje i zapytania. (17:17) 

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) radnej Małgorzaty Michalskiej z prośbą o: 

- rozpatrzenie dofinansowania przedsięwzięcia „Kastracja Psów i Kotów w Gminie Ujazd”; 

 

2) radnej Barbary Matuszek z prośbą o: 

- naprawę nawierzchni drogi na ulicy Leśnej w Balcarzowicach dla poprawy bezpieczeństwa, 

ponieważ droga jest w bardzo złym stanie; 

 

3) radnej Agaty Trusz z prośbą o: 

- wycięcie (przycięcie) drzew (krzewów) na terenie wodociągów przy ulicy Traugutta                            

w Ujeździe, tak aby gałęzie nie opadały na płot państwa Paczkowskich, 

 

- wyrównanie nawierzchni (uzupełnienie ubytków) drogi krajowej (ul. Traugutta) na wysokości 

piekarni R. Miś oraz posesji przy ulicy Traugutta 21 i 25; 

 

4) radnego Tomasza Cichoń z prośbą o: 

- naprawę uszkodzonego ogrodzenia, piłkochwytu oraz urządzenia – tor przeszkód - na placu 

zabaw przy ulicy Gliwickiej w Ujeździe. W załączeniu zdjęcia; 

 



5) radnego Kamila Głowania z prośbą o: 

- wyczyszczenie poboczy na nowym odcinku drogi europejskiej na strefie; 

 

6) wspólna prośba radnych: 

Dodatkowo jako zapytanie, radni wspólnie złożyli wniosek o zwrócenie się do 

Starostwa Powiatowego w sprawie Księgi Obiektów dotyczących mostów znajdujących się na 

terenie miasta Ujazd nad rzeką Kłodnicą oraz nad Kanałem Gliwickim, z uwagi na stan 

techniczny obu tych obiektów. 

 

Ad. 12 Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej. (17:35) 

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

 

Wyniki imienne:  

ZA(15): Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Teresa Sobota, 

Rajmund Muskała, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania, Monika Szarf, Andrzej Grabiec, 

Józef Duk, Sandra Tiszbierek, Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Agata 

Trusz  

 

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Protokół nr XXVIII został przyjęty jednogłośnie.   

  

Ad. 13 Sprawy różne. (17:36) 

Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń przypomniał o obowiązku złożenia Oświadczenia 

Majątkowego przez radnych w terminie do 30 kwietnia 2021 roku następnie odczytał dwa 

pisma jedno z Ruchu Autonomii Śląska, drugie z Mniejszości Niemieckiej, które wpłynęły do 

Rady Miejskiej w Ujeździe dotyczące Spisu Ludności jaki będzie miał prowadzony od 1 

kwietnia 2021 roku i możliwości zaznaczenia języka mniejszości narodowej jako swojego 

języka. Pisma zostały dołączone do protokołu. 

Radna Teresa Sobota poruszyła temat rowu z wodą zlokalizowanego w Jaryszowie w okolicy 

szkoły. Poprosiła o podanie danych kontaktowych, gdzie można problem tego rowu zgłosić, 

aby jako radni mogli wystąpić do odpowiednich organów z prośbą o rozwiązanie problemu. 

Jeśli nie uda się w ten sposób rozwiązać problemu wyczyszczenia rowu, wtedy zostaną złożone 

wnioski / interpelacje. 

Ponadto radna poruszyła temat zaśmiecania okolic ulicy Europejskiej w Sieroniowicach, w jaki 

sposób można ten temat poruszyć, rozwiązać. Poprosiła o rozważenie tego problemu, może 

rozwiązaniem byłaby foto pułapka?  

Do tego problemu odniósł Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, informując, iż w planie systemu 

monitoringu jest umiejscowienie kamery przy tej drodze i to prawdopodobnie w znacznym 

stopniu rozwiąże problem zaśmiecania okolicy drogi. Dodatkowo został poruszany temat 

uporządkowania okolic dróg i terenów gminnych, i sprawa została zgłoszona i zlecona do 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe. 



Radna Agata Trusz ponowiła zapytanie odnośnie czyszczenia rzeki. Jaryszowiec, na co pan 

Burmistrz odpowiedział, że jak już mówił ma zapewnienia od Kierownika Wód Polskich iż                       

w tym roku zostanie to wykonane. 

Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk poruszyła również temat wyczyszczenia rzeki 

Kłodnicy ponieważ stanowi zagrożenie powodziowe dla okolicznych terenów oraz 

potwierdziła, że interweniują w zakresie tych tematów w Zarządzie Wód Polskich. 

Radny Grzegorz Olesz wniósł również prośbę, aby zwrócić uwagę na stan techniczny mostów 

znajdujących się w Ujeździe, most nad Kanałem Gliwickim oraz most nad Kłodnicą w 

Ujeździe. Oba mosty są w złym stanie technicznym, dodatkowo most nad Kłodnicą ma 

uszkodzone od dłuższego czasu barierki co stanowi realne zagrożenie. W skutek prowadzonych 

dyskusji radni podjęli decyzję o wystąpienie z wnioskiem do Powiatu. Wniosek został 

dołączony do protokołu. 

 

 

Ad. 14. Zakończenie posiedzenia. (17:50)  
 

Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXIX sesję Rady Miejskiej.  

  

  

 

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

na stronie BIP Urzędu.   

  

  

  

Protokołowała:                      Przewodniczący obrad:   

Magdalena Weber - Koziarska              Tomasz Cichoń  

  

  


