
Protokół sesji  

XXXIII Sesja Rady Miejskiej  

  

Obrady rozpoczęto 14-06-2021 o godz. 15:02, a zakończono o godz. 16:33 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:  

1. Tomasz Cichoń  

2. Dorota Stanek  

3. Rajmund Muskała  

4. Sebastian Bednarek 

5. Józef Duk 

6. Barbara Matuszek 

7. Andrzej Grabiec 

8. Małgorzata Michalska 

9. Paweł Michalski  

10. Grzegorz Olesz 

11. Teresa Sobota  

12. Monika Szarf  

13. Agata Trusz 

14. Sandra Tiszbierek 

 

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:02)  
 

Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło 14 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 14 radnych, co stanowiło prawomocne quorum.  

  

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (15:03)  
 

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. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały: 

a) Przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za 2020 rok, 

b) Debata nad raportem o stanie gminy Ujazd, 

c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum 

zaufania. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2020 rok i 

sprawozdań finansowych: 

a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, 

b) Przedstawienie sprawozdań finansowych, 

c) Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego, 

d) Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Ujazd, 

e) Przedstawienie opinii Komisji Stałych – Komisji Budżetowej, 



f) Dyskusja, 

g) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. 

7. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2020 rok w formie uchway: 

a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium, 

b) Przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej, 

c) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej. 

10. Sprawy różne: 

a) Przekazanie Radnym Raportu o stanie Gminy za 2020 rok 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Głosowanie nad porządkiem obrad (15:05)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(14): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Monika Szarf, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Józef 

Duk, Paweł Michalski, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, Dorota 

Stanek, Andrzej Grabiec, Sandra Tiszbierek, Barbara Matuszek  

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. (15:05)  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  

w okresie między sesjami tj. od dnia 01 czerwca 2021 r. 14 czerwca 2021 r.  

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Uwag nie zgłoszono. 

  

Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (15:05)  
 

Wydano zarządzenia w sprawie:  

- zmiany planów finansowych na 2021 rok, 

- zmiany budżetu gminy na 2021 rok, 

    

Ponadto podpisano umowy z:  

- biurem Projektów „DOMEL” na opracowanie koncepcji na realizację zadania 

odwodnienie ul. Gliwickiej w Niezdrowicach, 

 

- z „TRANSKOM” – wykonanie remontów cząstkowych na drogach gminnych i 

wewnętrznych. 

 

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

  

 



Ad. 5. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały: (15:07)  
 

a. przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za rok 2020 (15:07).  
 

Raport o stanie gminy Ujazd za rok 2020 przedstawił Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, 

omawiając kolejne rozdziały raportu. Raport stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

b. debata nad raportem o stanie gminy Ujazd (15:51).  

 

Do raportu o stanie gminy zadawano pytania: 

a) Radny Paweł Michalski poprosił o przeanalizowanie w odniesieniu do umieszczonej w 

raporcie tabeli nr 9 skąd są dysproporcje związane z kosztami utrzymania uczniów w 

poszczególnych szkołach? Z czego to wynika? 

b) Radny Paweł Michalski zadał pytanie dotyczące Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej a dokładniej kanalizacji. Zaskoczyło mnie ostatnio pytanie pewnej 

osoby czy cała strefa jest skanalizowana? Dla mnie było oczywiste, że tak, jednak 

podobno nie wszystkie zakłady mają kanalizację. 

Do pytania odniósł się Burmistrz Ujazdu informując, że faktycznie są zakłady które nie 

posiadają kanalizacji tylko mają przyzakładową oczyszczalnię ścieków. Funkcjonuje to 

na podobnej zasadzie jak np. z mieszkańcami Wydzierowa, którzy również nie mają 

kanalizacji i korzystają z oczyszczalni przydomowych, które opróżniane i wywożone są 

przez ZGKiM w Ujeździe. Te zakłady działają na takich samych zasadach, stawkę za 

wywóz mają też jednakową jak mieszkańcy. 

Informację uzupełniła Pani Katarzyna Tomczyk Zastępca Burmistrza tłumacząc, że np. 

koniec ulicy Irlandzkiej nie został skanalizowany, bo w momencie wykonywania prac 

związanych z kanalizacją nie było takiej potrzebny, a budowa tam kanalizacji wiązała 

się ze sporymi wydatkami związanymi z budową dodatkowej przepompowni ścieków 

ponieważ układ terenów nie pozwala na budowę kanalizacji grawitacyjnej na tym 

terenie. Ale tam jest możliwość dołączenia się poprzez właśnie oczyszczalnie. 

Pan Michalski wyjaśnił, że porusza temat ponieważ może warto byłoby pomyśleć o tym 

aby wszyscy zostali podpięci tam do kanalizacji, bo za chwilę się okaże że potrzebna 

jest nowa szambiarka i to znowu będą dla nas dodatkowe koszty. 

Pan Burmistrz Hubert Ibrom wyjaśnił, że i tak w przypadku awarii obecnej szambiarki 

i tak nie uniknie się inwestycji w tego rodzaju pojazd ponieważ na terenie gminy jest 

jeszcze około 1 % mieszkańców którzy na ten moment nie mają możliwości 

przyłączenia do kanalizacji i nie można ich zostawić bez odbioru nieczystości płynnych. 

Jednak w przypadku inwestycji w zakup nowego wozu rozważana jest opcja zakupu 

tzw. WUKO, który byłby przydatny nie tylko do wywozu ale również w przypadku 

awarii. Na ten moment takie specjalistyczne auto w momencie awarii ściągamy z np. 

Kędzierzyna – Koźla. 

Do tematu odniósł się Radny Józef Duk stwierdzając, że skoro przedsiębiorcy na strefie 

mieli / mają możliwość włączenia się kanalizacji, ale nie chcą z niej skorzystać powinni 

płacić 100 % za wywóz nieczystości a nie tyle co mieszkańcy, którzy nie mogą 

podłączyć się do kanalizacji. 

c) Radna Małgorzata Michalska odniosła się również do tabeli nr 9 w Raporcie o stanie 

gminy Ujazd za 2020 rok analizując sens utrzymywania 3 osobowej klasy                            

w Sieroniowicach i chciałabym tu podkreślić , że w Sieroniowicach koszt utrzymania 

ucznia wynosi 13 000,00 zł a dotacja (subwencja) jaką otrzymujemy to 16 000,00 zł 



czyli Gmina nie ponosi kosztów na ucznia. Ale przedszkola widzę, tutaj mają wysokie 

koszty. Tak więc małe szkoły nie są nierentowne. 

Radny Paweł Michalski w odniesieniu do kosztów utrzymania ucznia, zauważył, że 

jemu się wydaje, że tutaj wpływ na to mają chyba koszty związane z utrzymaniem 

budynków i stąd różnice. 

Pan Burmistrz wyjaśnił, że to są również kwestie związane z samą subwencją, bo 

znacznie wyższe subwencje dostaje się na np. dziecko niepełnosprawne. I dlatego jak w 

danej szkole czy przedszkolu jest dziecko niepełnosprawne te subwencje są większe, na 

to ma wpływ bardzo dużo czynników. 

 

c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania (16:02).  

 

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania, (16:03)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(14): Agata Trusz, Dorota Stanek, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, 

Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Paweł Michalski, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Monika 

Szarf, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek, Barbara Matuszek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Kamil Głowania  

 

Uchwała nr XXXIII.227.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

  

Ad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2020 rok                  

i sprawozdań finansowych: (16:03)  

 

a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok (16:03)  

b. przedstawienie sprawozdań finansowych (16:04), 

c. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (16:05), 

Skarbnik Gminy Longina Napieracz, wyjaśniła, że wszystkie sprawozdania finansowe oraz 

informacja o stanie mienia komunalnego były kilkukrotnie omawiane na posiedzeniach 

Komisji Stałych, zostały podczas posiedzeń szczegółowo omówione i przeanalizowane. 

Radni nie wnosili uwag do przedstawionych sprawozdań. 

d. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd 

(16:05), 

Skarbnik Longina Napieracz przeczytała pozytywną opinię RIO o sprawozdaniu                        

z wykonania budżetu Gminy Ujazd, która stanowi załącznik do protokołu. 

e. przedstawienie opinii Komisji Stałych – Komisji Budżetowej (16:05) 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki odczytała pozytywną opinię 

dotyczącą przedstawione sprawozdania z posiedzenia komisji które odbyło się 12 kwietnia 

2021 roku. 

f. dyskusja (16:05), 

Radni nie zgłosili pytań do sprawozdań finansowych. 

g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok (16:06). 

 



Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, (16:06)  

  

ZA(14): Agata Trusz, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Dorota 

Stanek, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, Sebastian 

Bednarek, Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Barbara Matuszek, 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Kamil Głowania 

 

Uchwała nr XXXIII.228.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

Ad. 7. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2020 rok w formie uchwały: 

(16:06)  

 

a.  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

(16:06) 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Matuszek odczytała wniosek Komisji                   

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi, który stanowi załącznik do protokołu 

b. przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej (16:07), 

Przewodnicząc Rady Tomasz Cichoń odczytał pozytywną opinię RIO w sprawie 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Opinia RIO 

stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (16:08), 

 

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok, (16:08)  

  

ZA(14): Agata Trusz, Dorota Stanek, Barbara Matuszek, Paweł Michalski, Rajmund Muskała, 

Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota, Sandra Tiszbierek, Andrzej Grabiec, 

Sebastian Bednarek, Józef Duk, Tomasz Cichoń, Monika Szarf,  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Kamil Głowania 

 

Uchwała nr XXXIII.229.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom podziękował wszystkim radnym, współpracownikom 

z Panią Katarzyną Tomczyk Zastępcą Burmistrza, Panią Danutą Ogazą Sekretarzem Gminy, 

Panią Longiną Napieracz Skarbnikiem na czele za cały rok ciężkiej pracy. 

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania. (16:09) 

Radni nie wnieśli żadnych interpelacji. 

Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź na interpelację zgłoszoną do Starostwa 

Powiatowego przez Radną Powiatową, odpowiedź stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej. (16:15) 



 

Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.  

 

Wyniki imienne:  

ZA(14): Agata Trusz, Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz, Paweł Michalski, Sandra 

Tiszbierek, Teresa Sobota, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń, Sebastian Bednarek, 

Rajmund Muskała, Dorota Stanek, Monika Szarf, Barbara Matuszek 

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Kamil Głowania 

 

Protokół nr XXXII został przyjęty jednogłośnie.   

  

Ad. 8. Sprawy różne. (16:18) 

Pani Katarzyna Tomczyk dopowiedziała do swojej wcześniejszej wypowiedzi w sprawie 

kanalizacji i oddawania ścieków przez firmy, które nie są podpięte do systemu kanalizacji, iż 

firmy te oddają bardzo małe ilości ścieków. Dlatego nie było uzasadnienia ekonomicznego, aby 

budować tam kolektor wraz z przepompownią ścieków. 

 

Radny Paweł Michalski powrócił do tematu przeglądu drzewostanu, ponieważ w sobotę przy 

spokojnym wietrze przewróciło się drzewo na boisku w Zimnej Wódce na szczęście nie doszło 

do tragedii, dlatego ważne aby ktoś się tym zajął.  

Pani Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza zapewniła, że dopilnuje aby odpowiednia 

komisja się zajęła tym tematem w szczególności na obiektach użyteczności publicznej. 

 

Radna Małgorzata Michalska stwierdziła, że do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi na 

złożone wnioski przez Komisję Rolnictwa w sprawie uporządkowania drzewostanu i zarośli. 

Ponadto nic w temacie nie zostało również zrobione. 

 

Radny Grzegorz Olesz zapytał o konkurs Piękna Wieś Opolska 2021, czy jakaś wieś zostanie 

zgłoszona przez Urząd, na co Pani Sekretarz odpowiedziała, że tak i że materiały zostaną 

rozesłane do sołectw. 

Radny Paweł Michalski zapytał o zaplanowane na 19 czerwca 2021 roku wydarzenie na Boisku 

sportowym w Ujeździe. 

Burmistrz po krótce przedstawił plan wydarzenia oraz zaprosił wszystkich serdecznie do strefy 

kibica jaka powstanie na naszym Stadionie. 

 

Ad. 9. Zakończenie posiedzenia. (16:33)  
 

Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXXIII 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  

   


