
Protokół sesji  

XXX 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 13 członków:  

1. Dorota Stanek  

2. Rajmund Muskała  

3. Sebastian Bednarek  

4. Józef Duk  

5. Kamil Głowania 

6. Barbara Matuszek  

7. Andrzej Grabiec  

8. Małgorzata Michalska  

9. Grzegorz Olesz  

10. Teresa Sobota  

11. Monika Szarf  

12. Agata Trusz  

13. Sandra Tiszbierek  

 

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:02)  
 

Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło 13 radnych, Burmistrz Ujazdu 

Hubert Ibrom, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, oraz Radna Powiatu Strzeleckiego 

Mariola Matuszek. W związku z powyższym na ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięła 

udział zdecydowana większość, co stanowiło prawomocne quorum.  

  

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:02)  
 

Wiceprzewodnicząca Rady Dorota Stanek przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Ujazd do roku 2023. 

4. Zakończenie posiedzenia.  

  

Głosowanie nad porządkiem obrad (16:03)  

  

Wyniki imienne:  

ZA (12): Agata Trusz, Monika Szarf, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, 

Grzegorz Olesz, Sandra Tiszbierek, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Dorota 

Stanek, Małgorzata Michalska 

 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (3) 

Tomasz Cichoń, Kamil Głowania, Paweł Michalski  

 

Nastąpiła zmiana kworum (16:07) 



Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13 

Do sesji dołączyli radni: 

1. Kamil Głowania. 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:03)  
 

aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023. 

 

Przedstawiająca projekt uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dl 

Gminy Ujazd do roku 2023 – Zastępca Burmistrza Pani Katarzyna Tomczyk omówiła 

szczegółowo zakres aktualizacji.  

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023. Aktualizacja.” jest 

kontynuacją, rozwinięciem założeń oraz działań ujętych w obowiązującym dotąd LPR. 

Wskazany dokument jest narzędziem określającym kierunki działań planowanych przez władze 

gminy w zakresie rewitalizacji. Uwzględnione w LPR działania dotyczą skoordynowanego 

procesu przemian przestrzennych, technicznych, gospodarczych, środowiskowych i przede 

wszystkim społecznych, których celem jest przywrócenie funkcjonalności obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz stworzenie warunków do rozwoju kapitału 

społecznego na obszarze wymagającym interwencji rewitalizacyjnej. 

Zasięg oddziaływania LPR obejmuje Ujazd – podobszar I. Obszar ten zostały wyodrębnione w 

oparciu o wielokryterialną diagnozę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-

funkcjonalną oraz techniczną, bazującą na zmiennych (wskaźnikach) z etapu tworzenia LPR w 

2016 r.  

Wśród przyczyn aktualizacji należy wskazać wiele czynników. W ramach działań podjętych od 

2016 r. część zadań zapisanych w LPR udało się zrealizować. W związku z okresem 

obowiązywania LPR (będącym poza połową programowania), podjęto decyzje o konieczności 

dostosowania zapisów LPR szczególnie w kontekście identyfikowanej dynamiki procesów 

rewitalizacyjnych czy pojawiających się szans na realizację nowych działań. W związku z tym, 

podjęto decyzję o kontynuowaniu procesu rewitalizacji w oparciu o aktualną delimitację 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Przeprowadzona aktualizacja umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne, a tym samym na 

osiągnięcie zakładanych celów rewitalizacji i zniwelowanie kryzysu na terenie obszaru 

rewitalizacji w gminie. Aktualizacja została przeprowadzona w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa oraz dobre praktyki ukierunkowane na włączenie społeczności lokalnych w 

procesy planistyczne i rewitalizacyjne. 

Zakres zmian w ramach aktualizacji LPR: 

1. Dokonano zmiany nazwy dokumentu. Dodano dopisek w brzmieniu „Aktualizacja”. Tym 

samym opracowanie nosi aktualnie tytuł „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do 

roku 2023. Aktualizacja.”.  

2. W wykazie pojęć i skrótów użytych w opracowaniu uwzględniono termin aktualizacji 

programu rewitalizacji. 

3. Wprowadzono akapit poświęcony aktualizacji w części wstępnej opracowania, dokonano 

także aktualizacji streszczenia. 

4. W zakresie rozdziału dotyczącego analizy obecnej sytuacji gminy dokonano aktualizacji 

danych ilościowych i jakościowych. Zmianom uległy zapisy, wykresy, tabele oraz mapy 

dostarczające informacji o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. 



5. W oparciu o aktualizację rozdziału 4. Analiza obecnej sytuacji gminy, dokonano aktualizacji 

analizy SWOT. 

6. Na potrzeby aktualizacji dokumentu przeprowadzono badanie ankietowe wśród 

mieszkańców, którego wyniki zostały umieszczone w rozdziale diagnostycznym. Są one 

jakościowym uzupełnieniem części diagnostycznej dokumentu oraz istotną przesłanką w 

delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie. 

7. Znaczącej modyfikacji uległ rozdział 6. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych. 

Dokonano aktualizacji delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przy 

wykorzystaniu wskaźników wykorzystanych w pierwotnym dokumencie, zgodnie z 

„Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” 

Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. Przeprowadzona aktualizacja diagnozy umożliwiła 

wskazanie obszarów, na których aktualnie kumuluje się największa liczba czynników 

degradujących. Zaktualizowano szereg danych ilościowych i jakościowych w zakresie 

omawianych sfer, wskutek czego przeprowadzono ponowną delimitację obszaru 

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w gminie. Za obszar zdegradowany w gminie Ujazd 

przyjęto następujące obszary: Ujazd- podobszar I, Olszowa, Sieroniowice. Na podstawie 

dalszej analizy został zdelimitowany obszar rewitalizacji w granicach obszaru zdegradowanego 

Ujazd – podobszar I, zawężony do terenów istotnych z punktu widzenia rewitalizacji. 

8. Na potrzeby zmian wynikających z diagnozy, dokonano niewielkich modyfikacji w zakresie 

założeń rewitalizacji w obrębie kierunków działań, podtrzymując dotychczasową wizję oraz 

cele szczegółowe obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, uznając je za nadal aktualne. 

9. Ustalono, że tylko 1 przedsięwzięcie spośród zaplanowanych 12 udało się zakończyć - 

Modernizacja i kompleksowe zagospodarowanie ruin zamku. Znaczna część przedsięwzięć z 

uwagi na swój charakter ciągły, nadal pozostaje w trakcie realizacji (6 przedsięwzięć), 5 

przedsięwzięć oceniono natomiast jako niezrealizowane, jednak zdecydowano, że pozostaną 

one w zakresie planowanej interwencji rewitalizacyjnej gminy, gdyż z punktu widzenia 

dalszego rozwoju i wyprowadzenia obszaru z kryzysu, ich realizacja jest pożądana i stanowi 

szansę na poprawę warunków społeczno-gospodarczych gminy. Dodano nowe przedsięwzięcie 

rewitalizacyjne w wyniku przeprowadzonego naboru: Rozbudowa kompleksu boisk przy 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe. Nadano mu numer 

porządkowy 7, w efekcie czego konieczna była aktualizacja numeracji pozostałych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

10. W rozdziale 9. Harmonogram rzeczowo-finansowy podstawowych projektów dokonano 

aktualizacji tabeli przedstawiającej harmonogram rzeczowo-finansowy dla poszczególnych 

przedsięwzięć, uwzględniono w niej także informacje o postępach trwających przedsięwzięć 

lub ich zrealizowaniu. 

11. W rozdziale 12. Możliwe źródła finansowania dokonano aktualizacji tabeli przedstawiającej 

finansowanie działań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

12. W podrozdziale 13.2 Model włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji w gminie Ujazd 

uwzględniono zapisy dotyczące partycypacji społecznej w ramach prowadzonej aktualizacji 

LPR. 

13. W rozdziale 14. Powiązania LPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

zweryfikowano i zaktualizowano zapisy dotyczące powiązań. 

14. W podrozdziale 15.1 Monitorowanie oraz raportowanie dodano tabelę wskaźników 

monitoringu dedykowanych celom rewitalizacji. 



15. Uzupełniono informacje w ramach SOOŚ, w zakresie objętym aktualizacją.  

16. Usunięto oczywiste omyłki pisarskie i literowe.  

17. Sformatowano i skorygowano stronę graficzną i edytorską opracowania. 

 

 

Głosowanie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Ujazd do roku 2023 (16:31). 

 

Wyniki imienne:  

ZA(13): Małgorzata Michalska, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Sandra Tiszbierek, Teresa 

Sobota, Sebastian Bednarek, Agata Trusz, Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Józef Duk, 

Monika Szarf, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Dorota Stanek  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Tomasz Cichoń, Paweł Michalski 

 

Uchwała nr XXIX.219.2021została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

  

Ad. 4. Zakończenie posiedzenia. (16:31)  
 

Wyczerpawszy porządek Wiceprzewodnicząca Rady Dorota Stanek zakończyła XXX sesję 

Rady Miejskiej.  

  

  

 

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

na stronie BIP Urzędu.   

  

  

  

Protokołowała:                      Wiceprzewodnicząca Rady:   

Magdalena Weber - Koziarska                       Dorota Stanek  

  

  


