Protokół sesji
XXXII Sesja Rady Miejskiej
Obrady rozpoczęto 31-05-2021 o godz. 16:03, a zakończono o godz. 16:40 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:
1. Tomasz Cichoń
2. Dorota Stanek
3. Rajmund Muskała
4. Kamil Głowania (godzina dołączenia16:16)
5. Barbara Matuszek
6. Andrzej Grabiec
7. Małgorzata Michalska
8. Paweł Michalski
9. Teresa Sobota
10. Monika Szarf
11. Agata Trusz
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:03)
Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło 11 radnych, Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom, Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk, Sekretarz Gminy Danuta Ogaza,
Skarbnik Gminy Longina Napieracz. W związku z powyższym na ustawowy stan 15 Radnych
w sesji wzięło udział 11 radnych, co stanowiło prawomocne quorum.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:04)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

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) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny
2021/2022;
b) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r.;
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Interpelacje i zapytania.
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
Sprawy różne:
a) Przekazanie Radnym Raportu o stanie Gminy za 2020 rok
Zakończenie posiedzenia.

Głosowanie nad porządkiem obrad (16:07)
Wyniki imienne:
ZA(10): Barbara Matuszek, Monika Szarf, Teresa Sobota, Małgorzata Michalska, Paweł
Michalski, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Tomasz Cichoń, Dorota Stanek

PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): Sebastian Bednarek, Józek Duk, Kamil Głowania,
Grzegorz Olesz, 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 26 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:08)
Wydano zarządzenia w sprawie:
zmiany planów finansowych na 2021 rok,
zmiany budżetu gminy na 2021 rok,
odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd,
powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz nadania
Regulaminu organizacyjnego.
Ponadto:
28 kwietnia brałem udział w wideokonferencji z Marszałkiem Województwa
Opolskiego,
29 kwietnia odbyło się spotkanie on – line z uczniami klas 8 szkół podstawowych,
ponadto 29 kwietnia odbyło się spotkanie z KSSE w Gliwicach w sprawie nowego
inwestora na SAG Ujazd,
30 kwietnia odbyło się spotkanie w sprawie chodnika w Balcarzowicach,
od 4 maja odbywałem spotkania we wszystkich jednostkach organizacyjnych oraz
referatach Urzędu Miejskiego w sprawach organizacyjnych, funkcjonowania jednostek,
referatów,
4 maja odbyła się wideokonferencja z Tauronem,
6 maja odbyło się spotkanie w sprawie projektu dotyczącego utworzenia Młodzieżowej
Rady Miejskiej,
13 maja odbyło się spotkanie w sprawie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
od 17 maja odbywałem spotkania z inwestorami naszej strefy SAG Ujazd. Spotkania
dotyczyły dalszych planów inwestycyjnych, ogólnej kondycji firm, współpracy
z Gminą.
Na bieżąco prowadzono szereg spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy.
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:19)
a. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2021/2022
(16:19).
Projekt uchwały, który szczegółowo został omówiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 maja 2021 roku przedstawiła Małgorzata Kozera.

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 maja 2021 r.
Głosowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd za
rok szkolny 2021/2022, (16:22)
Wyniki imienne:
ZA(11): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Małgorzata
Michalska, Andrzej Grabiec, Kamil Głowania, Paweł Michalski, Dorota Stanek, Barbara
Matuszek, Monika Szarf
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Sebastian Bednarek, , Józef Duk, Grzegorz Olesz, Sandra
Tiszbierek
Uchwała nr XXXII.224.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
b. zmiana budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok (16:23)
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz, informując, że temat został
szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 24 maja 2021 r.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 maja 2021 r.
Głosowanie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na
2021 rok (16:23)
ZA(11): Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Paweł Michalski, Małgorzata
Michalska, Barbara Matuszek, Monika Szarf, Agata Trusz, Andrzej Grabiec, Tomasz Chichoń,
Dorota Stanek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Sebastian Bednarek, Józef Duk, Grzegorz Olesz, Sandra
Tiszbierek
Uchwała nr XXXII.225.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (16:24)
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 481 281,02 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 40 226 066,25 zł, dochody bieżące – 34 188 738,25
zł; dochody majątkowe – 6 037 328,00 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększy się o 481 281,02 zł. Po zmianach
kwota wydatków ogółem 48 271 780,73 zł, w tym: wydatki bieżące – 32 722 265,11 zł, wydatki
majątkowe – 15 549 515,62 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 1 466 473,14 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 24 maja 2021 r.
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:25)
Wyniki imienne:
ZA(11): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Dorota Stanek, Andrzej Grabiec,
Teresa Sobota, Monika Szarf, Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska,
Barbara Matuszek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Sebastian Bednarek, Józef Duk, Grzegorz Olesz, Sandra
Tiszbierek
Uchwała nr XXXII.226.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania. (16:25)
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 zgłoszona została pisemna interpelacja w sprawie:
1) radny Andrzej Grabiec z prośbą o:
- W związku z obluzowaniem obostrzeń dotyczących epidemii i możliwości powrotu
imprez zorganizowanych nastąpi pewnie też możliwość wynajęcia świetlic wiejskich przez
naszych mieszkańców. Obecnie koszt wynajęcia Sali to 150 zł w całości przekazywany na cele
statutowe Domu Kultury w naszej gminie. Zwracam się więc z prośbą i propozycją aby część
środków z wynajęcia Sali wiejskiej przeznaczyć na subkonto danej świetlicy np. w postaci 50
zł od wynajmu. Środkami na takim subkoncie dysponowałaby rada sołecka danej wsi. Z tych

środków możliwy byłby zakup artykułów higienicznych, dekoracyjnych (kwiatów, krzewów)
oraz dalsze wyposażenie świetlic (talerze, kieliszki do wina, itp.)
Proszę o rozpatrzenie mojej propozycji.
Ad. 7. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej. (16:31)
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
Wyniki imienne:
ZA(11): Andrzej Grabiec, Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Monika Szarf, Tomasz Cichoń,
Rajmund Muskała, Paweł Michalski, Teresa Sobota, Agata Trusz, Dorota Stanek, Małgorzata
Michalska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Sebastian Bednarek, Józef Duk, Grzegorz Olesz, Sandra
Tiszbierek
Protokół nr XXXI został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 8. Sprawy różne. (16:32)
Podczas sesji rozdano radnym po przygotowanym egzemplarzu Raportu o stanie Gminy za
2020 rok do zapoznania się.
Ponadto radny Paweł Michalski zadał pytanie o koszenie poboczy dróg, kiedy to będzie
wykonane. Do tego odniósł się Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom informując, że aktualnie została
podpisana umowa z firmą, która już zaczęła prace i kosi tereny wokół dróg gminnych. W
związku z czym sytuacja z dnia na dzień będzie się poprawiać, a pobocza będą wykoszone.
Pan Burmistrz odniósł się również przy tej okazji to tematu związanego z uzupełnianiem
ubytków w drogach gminnych informując, że tutaj też jest realizowany, aktualnie już
zaznaczono wszystkie newralgiczne punkty i kolejno będą one naprawiane.
Randa Teresa Sobota potwierdziła, że prace związane z koszeniem są sukcesywnie
wykonywane i tym samym Olszowa już jest wykoszona.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk poinformowała, że gdyby pojawiły się jakieś nie
skoszone miejsca, pominięte to prosi o informację, ponieważ firma, która wykonuje tą usługę
może jeszcze nie dokładnie znać tereny gminy, ale wszelkie poprawki będą wykonywać.
Radna Małgorzata Michalska poprosiła o doprecyzowanie interpelacji którą złożył radny
Andrzej Grabiec, co wyjaśnił Przewodniczący Tomasz Cichoń, że chodzi o to żeby pewna
kwota z pobieranej opłaty za wynajem Sali pozostawała Sołtysowi do jego własnej dyspozycji.
Na co Pani Radna Małgorzata Michalska odpowiedziała, że jej zdaniem to nie jest możliwe,
ona jako Sołtys wie, że kwota za wynajmy Sali przez cały rok nie pokrywa kosztów utrzymania
Świetlic w związku z czym nie ma możliwości, aby jeszcze część z tego zabierać.
Radny Kamil Głowania dopytał o metody uzupełniania ubytków, czy to będzie metoda
zasypywania dziur kamyczkami, czy tradycyjna, na co Zastępca Burmistrza Katarzyna
Tomczyk odpowiedziała, że będzie to tradycyjnie wykonywane asfaltem na gorąco a nie
metodą uzupełniania kamyczkami.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń przypomniał o kolejnych terminach sesji:
- 14 czerwca o godzinie 15:00 – Sesja absolutoryjna

- 24 czerwca o godzinie 16:00 – sesja poświęcona uczniom.
Ad. 9. Zakończenie posiedzenia. (16:40)
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXXII sesję Rady Miejskiej.

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

Protokołowała:
Magdalena Weber - Koziarska

Przewodniczący obrad:
Tomasz Cichoń

