Protokół sesji
XXXI Sesja Rady Miejskiej
Obrady rozpoczęto 26-04-2021 o godz. 16:06, a zakończono o godz. 18:26 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:
1. Tomasz Cichoń
2. Dorota Stanek
3. Rajmund Muskała
4. Józef Duk
5. Kamil Głowania
6. Barbara Matuszek
7. Andrzej Grabiec
8. Paweł Michalski
9. Grzegorz Olesz
10. Teresa Sobota
11. Monika Szarf
12. Agata Trusz
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:06)
Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło 12 radnych, Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom, Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk, Sekretarz Gminy Danuta Ogaza,
Skarbnik Gminy Longina Napieracz oraz Kierownik Posterunku w Leśnicy Arnold Skorupa.
W związku z powyższym na ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 12 radnych, co
stanowiło prawomocne quorum.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:03)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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) powierzenia uprawnień Burmistrzowi Ujazdu do ustalenia wysokości opłat za
korzystanie ze Stadionu Sportowego w Ujeździe jako obiektu użyteczności
publicznej;
b) emisji obligacji komunalnych;
c) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok;
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2020.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Miejsko – Gminnego
Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.
Interpelacje i zapytania.
Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX Sesji Rady Miejskiej.

11.
12.

Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia.

Głosowanie nad porządkiem obrad (16:07)
Wyniki imienne:
ZA(15): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, Barbara Matuszek, Teresa Sobota,
Kamil Głowania, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Józef Duk, Tomasz Cichoń, Monika
Szarf, Dorota Stanek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Sandra
Tiszbierek
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym. (16:07)
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 23 marca 2021 r. do 26 kwietnia 2021 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. 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,
ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego, położonych w Gminie Ujazd.
Ponadto:
24 marca brałem udział w spotkaniu dotyczącym Społecznych Inicjatyw
Mieszkaniowych;
29 marca odbyło się spotkanie z inwestorami naszej Strefy Aktywności Gospodarczej
SAG Ujazd;
ponadto 29 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Muzeum Wsi Opolskiej w
sprawie zabudowy śląskiej w Olszowej;
13 kwietnia byłem na oględzinach terenów Gminy Ujazd;
22 kwietnia odbyła się videokonferencja dotycząca wpisu tradycji układania dywanów
Kwietnych na listę UNESCO.
Na bieżąco prowadzono szereg spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy.
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:23)

a. powierzenia uprawnień Burmistrzowi Ujazdu do ustalenia wysokości opłat za
korzystanie ze Stadionu Sportowego w Ujeździe jako obiektu użyteczności publicznej,
(16:23).
Projekt uchwały, który szczegółowo został omówiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19 kwietnia 2021 roku przedstawił Burmistrz Ujazdu.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 kwietnia 2021 r.
Głosowanie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Ujazdu do ustalenia
wysokości opłat za korzystanie ze Stadionu w Ujeździe jako obiektu użyteczności publicznej,
(16:28)
Wyniki imienne:
ZA(12): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Monika Szarf, Kamil Głowania, Barbara Matuszek,
Grzegorz Olesz, Andrzej Grabiec, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Dorota Stanek, Józef Duk,
Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Sandra
Tiszbierek
Uchwała nr XXXI.220.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
b. emisji obligacji komunalnych, (16:28)
Projekt uchwały został przedstawiony oraz szczegółowo omówiony podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe (19 kwietnia 2021 r.) przez Skarbnika
Gminy Panią Longinę Napieracz, która podczas Sesji Rady przedstawiła uzasadnienie do
projektu uchwały.
Burmistrz Ujazdu w kilku zdaniach podsumował sytuację finansową i budżet Gminy, tłumacząc
cel wydania obligacji komunalnych i wyjaśniając kierunek dalszych dążeń i podejmowanych
działań.
Wiceprzewodnicząca Rady Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 kwietnia 2021 r.
Głosowanie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (16:36)
Wyniki imienne:
ZA(12): Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Agata Trusz,
Teresa Sobota, Monika Szarf, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Rajmund
Muskała, Dorota Stanek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Sandra
Tiszbierek
Uchwała nr XXXI.221.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.

c. zmiana budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok (16:38)
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz, informując, że temat został
szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 19 kwietnia 2021 r.
Podczas posiedzenia Komisji Stałych do projektu została wniesiona poprawka dotycząca §3 pkt
3 podpunkt 1 a otrzymuje brzmienie 20.000,00 złotych. Poprawka została wniesiona przez
radnego Pawła Michalskiego.
Ponadto Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom wyjaśnił zmiany budżetu jakie zostały naniesione.
Uzasadnił cel wykonania prac związanych np. z wykonaniem odwiertów studni, czy usunięcie
uciążliwych zapachów w Niezdrowicach.
Ponadto w Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe uczestniczył Kierownik Posterunku Policji w
Leśnicy Arnold Skorupa, który uzasadnił wniosek o udzielenie dotacji do zakupu samochodu
w wysokości 35.000,00 zł. Przedstawił kosztorys wyjaśniając wysokość wnioskowanej dotacji.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 kwietnia 2021 r z uwzględnieniem poprawki
jaka została zgłoszona podczas posiedzenia.
Głosowanie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na
2021 rok (17:29)
Wyniki imienne:
ZA(0):
PRZECIW(12): Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz,
Teresa Sobota, Kamil Głowania, Dorota Stanek, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Paweł
Michalski, Agata Trusz, Józef Duk
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Sandra
Tiszbierek
Poprawka do uchwały nr XXXI.222.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na
2021 rok została jednogłośnie odrzucona.
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok
(17:30)
ZA(12): Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Monika Szarf,
Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Agata
Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Sandra
Tiszbierek
Uchwała nr XXXI.222.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (17:30)

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 118 069,73 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 39 744 785,23 zł, dochody bieżące - 33 712 457,23
zł; dochody majątkowe – 6 032 328,00 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększy się o 885 349,36 zł. Po zmianach
kwota wydatków ogółem 47 790 499,71 zł, w tym: wydatki bieżące – 32 266 484,09 zł, wydatki
majątkowe – 15 524 015,62 zł.
Wynik – na 2021 rok planowany jest deficyt w kwocie 8 045 714,48 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
2 028 773,18 zł,
• wolne środki w kwocie
740 000,00 zł.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 1 445 973,14 zł.
Planowane rozchody w 2021 roku wynoszą 1 717 477,79 zł zwiększyły się o kwotę udzielenia
pożyczki – 199 045,00 zł,
Planowana kwota długu na koniec 2021 roku 10 068 211,79 zł.
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 kwietnia 2021 r.
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (17:33)
Wyniki imienne:
ZA(12): Agata Trusz, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, Dorota Stanek,
Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec, Teresa Sobota, Monika Szarf, Józef
Duk, Grzegorz Olesz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Sandra
Tiszbierek
Uchwała nr XXXI.223.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z
organizacjami pozarządowymi za rok 2020. (17:33)
Sekretarz Gminy Danuta Ogaza przedstawił sprawozdanie informując, że zostało ono bardzo
szczegółowo omówione podczas posiedzenia Komisji Stałych, które odbyło się 19 kwietnia
2021 r. Radni nie wnosili pytań. Sprawozdanie stanowo załącznik do protokołu.

Ad. 7. Ocena zasobów pomocy społecznej. (17:35)
Sekretarz Gminy Danuta Ogaza przedstawił sprawozdanie informując, że zostało ono bardzo
szczegółowo omówione podczas posiedzenia Komisji Stałych, które odbyło się 19 kwietnia
2021 r. Radni nie wnosili pytań. Ocena zasobów stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Miejsko – Gminnego
Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe. (17:35)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Matuszek przedstawiła sprawozdanie z kontroli
finansowej która odbyła się 19 marca 2021 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Działalności
Kulturalnej. Skład Komisji:
1. Barbara Matuszek – przewodnicząca,
2. Sebastian Bednarek,
3. Małgorzata Michalska,
4. Agata Trusz,
5. Sandra Tiszbierek.
Kontrolą zostały objęte następujące zagadnienia:
• Schemat organizacyjny MGDOK.
• Stan zatrudnienia w MGODK.
• Finansowanie działalności Ośrodka.
• Koszty pozostałe poniesione na utrzymanie MGODK.
• Koszty organizacji imprez organizowanych przez MGODK.
Komisja po zapoznaniu się i analizie kosztów działalności MGODK w Ujeździe nie wniosła
uwag co do celowości i zasadności poniesionych wydatków.
Komisja nie wniosła uwag do prowadzonej działalności jednostki w 2019 i 2020 roku.
Radni nie wnosili pytań.
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Miejsko
– Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe (17:37)
Wyniki imienne:
ZA(12): Monika Szarf, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Kamil Głowania,
Barbara Matuszek, Józef Duk, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Dorota Stanek,
Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Sandra
Tiszbierek

Ad. 9. Interpelacje i zapytania. (17:38)
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał odpowiedzi Burmistrza na interpelacje złożone
na poprzedniej sesji i posiedzeń Komisji Stałych. Treść odpowiedzi stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Następnie zgłoszone zostały pisemne interpelacje w sprawie:
1) radny Paweł Michalski z prośbą o:
- Na ul. Kwiatowej parę lat temu była położona nowa nitka wodociągu. W czasie tych prac był

zdemontowany krawężnik i fragment jezdni po całej długości drogi. W czasie prowadzenia prac
poprzedni Pan Burmistrz powiedział mieszkańcom, że zostanie to wyremontowane
w niedalekiej przyszłości. Teraz powraca pytanie od mieszkańców czy jest szansa że to
niedługo nastąpi.
- Proszę o sprawdzenie drzewostanu rosnącego na terenie działek gminnych w obrębie sołectwa
Zimna Wódka. Jest dużo drzew starych i częściowo suchych a nie chcę, żeby gmina miała
kłopoty, że coś się komuś stało z tego powodu.
- Na prośbę OSP Zimna Wódka : Proszę o sprawdzenie hydrantów na terenie gminy Ujazd
i pytanie z mojej strony czy na hydrantach może pojawić się informacja tak jak np. na gaśnicach
przegląd był wykonany dnia………. urządzenie sprawne.
- Proszę o rozważenie możliwości utwardzenia łącznika ul. Małopolnej z ul. Gajową jest to
odcinek ok. 150 m. Ostatnia zima pokazała, mimo bardzo dobrego utrzymania zimowego, jak
ciężko było wyjeżdżać mieszkańcom ul. Małopolnej na ul. Ujazdowską oraz z jakimi
problemami borykali się pracownicy „Czystego Regionu”, aby zawrócić przy ostatniej posesji
na ul. Małopolnej.
- Proszę o wykonanie wiosennego przeglądu dróg gminnych na terenie Zimnej Wódki, Buczek
i Wesołów oraz proszę o usunięcie ubytków w tych drogach gminnych.
- Proszę o zmianę słupka ze znaku na ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce.
Ad. 10. Przyjęcie protokołu z XXIX oraz XXX Sesji Rady Miejskiej. (17:49)
a) Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej. (17:49)
Wyniki imienne:
ZA(12): Kamil Głowania, Teresa Sobota, Agata Trusz, Monika Szarf, Dorota Stanek, Józef
Duk, Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, Paweł Michalski, Andrzej
Grabiec, Tomasz Cichoń
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Sandra
Tiszbierek
Protokół nr XXIX został przyjęty jednogłośnie.
b) Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej. (17:50)
Wyniki imienne:
ZA(12): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Paweł Michalski, Barbara
Matuszek, Teresa Sobota, Monika Szarf, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Grzegorz Olesz, Tomasz
Cichoń, Dorota Stanek

PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Sandra
Tiszbierek
Protokół nr XXX został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 11. Sprawy różne. (17:50)
a) Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał Uchwałę nr 126/II/2021 w sprawie
przyjęcia zmian Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami”, następnie
przeprowadził głosowanie w sprawie braku sprzeciwu do zmiany Statutu Związku
Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami”.
Wyniki imienne:
ZA(12): Kamil Głowania, Agata Trusz, Rajmund Muskała, Paweł Michalski, Teresa
Sobota, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, Monika
Szarf, Józef Duk, Dorota Stanek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska,
Sandra Tiszbierek
Radni jednogłośnie przyjęli zmiany do Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „JEDŹ
Z NAMI”.
b) Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał Komunikat w sprawie rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 roku.
c) Radny Józef Duk ponownie poprosił o interwencję w sprawie stanu drzew na terenie
Gminy Ujazd, rozmawialiśmy o tym podczas przekazywania terenu pod budowę
chodnika przy ul. 1-go Maja, dodatkowo dziury na drodze są straszne i nikt z tym nic
nie robi. Zapewniano, że podjedzie odpowiednia osoba, która wspólnie z Panem
Sołtysem dokona oględzin i wyznaczy drzewa do wycięcia, do dziś nie ma nikogo.
Prosiłem również o pomalowanie mostu powiatowego, i również nic nie zostało w tym
temacie zrobione.
d) Radny Kamil Głowania zwrócił uwagę na kilka sporych dziur na ulicy Zielonej, które
warto by było naprawić. Należy zauważyć, że boki tej ulicy również wymagają
naprawy.
e) Radny Paweł Michalski powtórzył pytanie dotyczące zapętlenia wodociągów
Sieroniowice z Zimną Wódka, czy to nie będzie problematyczne jeśli się okaże, że np.
w jednym z obiegów jest jakaś bateria, czy tym samym nie odstanie się ona do drugiego
układu, i tym samym wyłączy dwie sieci z obiegu?
Odpowiedzi i wyjaśnień udzielili Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom oraz Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe Piotr Przygoda.
Połączenie, zapętlenie tych wodociągów nie zagraża w żaden sposób, wręcz przeciwnie
zabezpiecza w przypadku awarii. Codziennie nie będzie to połączenie otwarte, będzie
służyło w przypadku jakiejś awarii czy innych problemów. Wtedy będzie można zasilać
jakby z dwóch stron. Jest to wentyl pozwalający nam na lepszą pracę i krótsze przerwy

w dostawach wody w przypadku awarii. Radny Kamil Głowania dopytał czy pozwoli
to również na regulację ciśnienia na rurociągach. Bo były takie sytuacje, że np.
w Sieroniowicach w godzinach popołudniowych spadało ciśnienie. Pan Dyrektor
Przygoda wyjaśnił, że przyczyną tego były nadmiernie eksploatowane hydranty przez
nowo budowaną firmę na strefie, sytuacja została wyjaśniona i opanowana. Natomiast
to połączenie ma za zadanie poprawę warunków pracy układu więc nie powinno być
jakiś szczególnych problemów. Jeśli chodzi o ciśnienie to stawianą są tez zestawy
hydroforowe, których głównym zadaniem jest poprawa pracy i ciśnienia na każdym
hydrancie.
Poruszony został również temat uporządkowania usuniętych krzewów przy ulicy
Strzeleckiej w Zimnej Wódce. DO tego odniósł się Pan Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda, informując, iż z powodu trudnych warunków pogodowych prace przy
usuwaniu krzewów nie zostały skończone, ale w najbliższym tygodniu temat zostanie
zakończony, pozostałości po usuniętych roślinach zostaną usunięte.
f) Radna Teresa Sobota zapytała czy w uchwale dotyczącej powstanie Strefy
Ekonomicznej nie było zapisu, że jeżeli któryś z rolników blokuje sprzedaż swojej
działki nie zostaje jak gdyby do tego „zmuszony” zobligowany, jeżeli brakuje lub
uniemożliwia jego blokada dalszy rozwój Strefy. Do tej kwestii odnieśli się Burmistrz
Ujazdu Hubert Ibrom oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Niestety
nie ma takiej możliwości, Rada nie ma takich uprawnień.
g) Radny Grzegorz Olesz zapytał o sposób rozliczania ścieków z Rudzińca. Na co
odpowiedział Pan Dyrektor Piotr Przygoda informując, iż sczytywane są wskazania
z urządzenia pomiarowego znajdującego się na przepompowni ścieków w Rudzińcu.
Natomiast w kwestii wzmożonego ruchu samochodów wywożących nieczystość
w czasie deszczu chodzi o to aby w przepompowni znajdującej się na ulicy kanałowej
nie przelały się one górą, co obserwujemy wraz z dyrektorem ZGKiM z Rudzińca,
w momencie kiedy mamy znaczny wzrost wysyłane jest auto aby sobie pomóc i aby one
nie wylały. Radny Józef Duk dopytał czy Gmina Rudziniec ma w planach budowę
swojej oczyszczalni, czy bardziej im się opłaca zrzut do naszej. Na co odpowiedział
Dyrektor Piotr Przygoda, iż to dla nas korzystne tym bardziej, że już nie długo część
ścieków przejmie nowa oczyszczalnia na strefie, więc tutaj opłata z Rudzińca pozwoli
na rozłożenie części kosztów związanych z utrzymaniem oczyszczalni w Ujeździe.
Ponadto Gina Rudziniec pomimo tego, że jest większa ma tylko kilka sołectw
skanalizowanych.
h) Radna Dorota Stanek zapytała o termin oddania pętli na osiedlu Piaski w Ujeździe?
Pętla jest po próbie szczelności, zostało wykonane chlorowanie układu, natomiast aby
ją oddać do użytku musimy zakręcić wodę w układzie, aby uniknąć kilkukrotnego
zamykania dostawy wody czekamy aż zostanie dostarczona i zamontowana
przepompownia podwyższająca ciśnienie na osiedlu Piaski. Przepompownia już jest
w drodze więc w okolicy połowy maja prace będą dalej wykonywane. Zostanie wtedy
również uporządkowany teren wzdłuż lasu.
i) Pan Burmistrz odniósł do kwestii zamknięcia dwóch dróg w jednym czasie. Niestety
nasz propozycja aby zamknąć w pierwszym etapie drogę pomiędzy Starym Ujazdem
a Ujazdem i po zakończeniu prac na tym odcinku zamknąć dopiero tzw. „betonówkę”
jednak ta propozycja nie została zaakceptowana z powodu prac specjalistycznych ekip,
które muszą w tym czasie wykonać swoje zadania, i nie ma innej możliwości.
W związku z tym staramy się o wykonanie bypassu, do czego potrzebna jest zgoda

dzierżawcy pola, w tym temacie cały czas prowadzone są negocjacje. Na ten moment
mamy zapewnienia wykonawcy, że postara się to wykonać jak najszybciej może uda się
to zrobić w ciągu 2 tygodni.
Jest jeszcze informacja, że najprawdopodobniej w październiku ponownie będzie
zamknięta droga między Starym Ujazdem a Ujazdem, ponieważ wtedy będzie
wykonywany asfalt. Natomiast jeśli chodzi o drogę Jaryszów Ujazd to ona nawet
w momencie prowadzenia prac będzie przejezdna, będą robione wahadła z sygnalizacją
świetlną.
Pan Burmistrz przypomniał również o rozpoczęciu Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań, wymienił możliwe sposoby dokonania spisu.
j) Pan Dyrektor Piotr Przygoda odniósł się wzrostu ceny za wodę i ścieki. Wyjaśnił, iż
wzrost cen jest podyktowany wzrostem cen za energię elektryczną. Wzrost będzie
o około 1 zł. Czekamy jeszcze na zatwierdzenie przez Wody Polskie, bo ceny – taryfy
zatwierdzają oni.
Radna Agata Trusz zauważyła iż słusznie, że Pan Dyrektor poruszył i wyjaśnił kwestię,
żeby mieszkańcy mieli świadomość, że to nie wola Radnych tylko wynik podwyżek cen
za energię elektryczną.
Ad. 12. Zakończenie posiedzenia. (18:26)
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXXI sesję Rady Miejskiej.
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