Protokół sesji
XXXIV Sesja Rady Miejskiej
Obrady rozpoczęto 24-06-2021 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:07 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:
1. Tomasz Cichoń
2. Dorota Stanek (16:01)
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 (16:05)
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:00)
Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło 14 radnych, Sekretarz Gminy
Danuta Ogaza, Skarbnik Gminy Longina Napieracz oraz podinspektor na stanowisku ds.
planowania przestrzennego i obsługi inwestora Martyna Obajtek. W związku z powyższym na
ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 14 radnych, co stanowiło prawomocne
quorum.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:01)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
Informacja o pracy Burmistrza.
Wręczenie nagród Burmistrza za osiągnięcia sportowe.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3
miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek
mieszkaniowy,
b) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach,
c) Wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,

7.
8.
9.
10.
11.
12.

d) Zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
e) Powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu,
f) Zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r.,
g) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania
wyróżnień absolwentom.
Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019
– 2020.
Interpelacje i zapytania.
Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
Sprawy różne:
Zakończenie posiedzenia.

Podczas przedstawiania porządku obrad nastąpiła zmiana kworum, do sesji dołączyła radna
Dorota Stanek.
Głosowanie nad porządkiem obrad (16:04)
Wyniki imienne:
ZA(13): Grzegorz Olesz, Paweł Michalski, Rajmund Muskała, Sebastian Bednarek, Barbara
Matuszek, Józef Duk, Teresa Sobota, Kamil Głowania, Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń,
Małgorzata Michalska, Dorota Stanek, Monika Szarf,
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2): Agata Trusz, Sandra Tiszbierek
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym. (16:04)
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 15 czerwca 2021 r. 24 czerwca 2021 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:05)
W trakcie odczytania informacji o pracy Burmistrza nastąpiła zmiana kworum. Do sesji
dołączyła radna Agata Trusz.
Informację o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym odczytała Sekretarz Gminy
Danuta Ogaza.
Podpisano umowy z:
Biurem Nadzoru Budowlanegi i Projektowania – nadzór inwestorski dla zadania
„Remont dachu PSP Ujazd” na kwotę 7 500,00 złotych.
Ponadto:
- 16 czerwca podpisane zostały akty notarialne sprzedaży działek:
a) poszerzenie działki inwestycyjnej,

b) poszerzenie działek prywatnych.
Na bieżąco prowadzono szereg spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy.
Radny Paweł Michalski dopytał o zakres remontu dachu PSP w Ujeździe, jaki dokładnie jest
plan remontu, która część będzie remontowana, czy może został ujęty pracami cały dach
zarówno nad częścią starszego budynku i częścią byłego gimnazjum czy tylko części, jeśli
części to której?
Na pytanie odpowiedziała Pani Danuta Ogaza – Sekretarz Gminy. Na tem moment remont
obejmuje starą część budynku PSP w Ujeździe.
Ad. 5. Wręczenie nagród Burmistrza za osiągnięcia sportowe: (16:06)
Podczas XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe zostały wręczone nagrody za osiągnięcia
sportowe 6 mieszkańcom gminy, przedstawicielom Szkółki Piłkarskiej LUKS Ujazd za zajęcie
II miejsca w finale wojewódzkim U12 podczas turnieju o Puchar Prezesa PZPN 2021.
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:09)
a. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
(16:09).
Projekt uchwały szczegółowo został przedstawiony i omówiony podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe dnia 21 czerwca 2021 roku przez
Małgorzatę Bachen – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 czerwca 2021 r.
Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za
okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek
mieszkaniowy, (16:09)
Wyniki imienne:
ZA(14): Rajmund Muskała, Monika Szarf, Kamil Głowania, Agata Trusz, Grzegorz Olesz,
Andrzej Grabiec, Teresa Sobota, Sebastian Bednarek, Barbara Matuszek, Małgorzata
Michalska, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, Józef Duk, Dorota Stanek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sandra Tiszbierek
Uchwała nr XXXIV.230.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.

b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach (16:11).

Projekt uchwały szczegółowo został przedstawiony i omówiony podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe dnia 21 czerwca 2021 roku przez
Martynę Obajtek – podinspektora na stanowisku ds. planowania przestrzennego i obsługi
inwestora.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 czerwca 2021 r.
Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach, (16:13)
Wyniki imienne:
ZA(14): Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Paweł
Michalski, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Dorota
Stanek, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sandra Tiszbierek
Uchwała nr XXXIV.231.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
c. wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (16:13).
Podczas sesji projekt uchwały przedstawiła i omówiła Martyna Obajtek – podinspektor na
stanowisku ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 czerwca 2021 r.
Radna Małgorzata Michalska zapytała skąd pewność i podawane daty o planach i zakresie
działalności, skoro jeszcze nie wiadomo nawet czy ta spółka powstanie? Na ten moment jest za
mało danych, nie wiemy jakby to miało wyglądać, skąd by miało być finansowane? A mamy
już daty końcowe. Skąd te daty, ktoś to pani zapewnił czy to…?
Pani Martyna Obajtek odpowiedziała, że tak te daty są podane i zapewniane przez Krajowy
Zasób Nieruchomości, a tak naprawdę to wszystko będzie dopiero możliwe do określenia jak
spółka powstanie zacznie funkcjonować. W budownictwie nie ma możliwości dokładnego
określenia, często pojawiają się jakieś czynniki zewnętrzne, niezależne od nas, i następują
zmian, to wszystko będzie wiadomo dopiero jak gdy ruszy. Nie ma jeszcze ostatecznej
lokalizacji miejsca, póki co wszystko jest w fazie projektu i dane są orientacyjne.
Radna Małgorzata Michalska dopytała czy dobrze rozumuje, że ta uchwała daje Burmistrzowi
furtkę do dalszych rozmów? I dalej będziemy mieli jakieś kolejne uchwały, czy teraz mamy
tylko taką możliwość i później już nic nie będziemy mieli do powiedzenia?
Na co Martyna Obajtek się odniosła, że na ten moment trudno jej powiedzieć coś więcej w tym
temacie, ma zapewnienie, że pan z Krajowego Zasobu Nieruchomości przyjedzie na spotkanie
z radnymi w zależności od ich woli na sesję lub komisję i szczegółowo omówi dalszy proces
i etapy działania.
Na co radna Małgorzata Michalska odpowiedziała, że szkoda, że po podjęciu uchwały
przyjedzie a nie przed, bo teraz mamy uchwalić coś do czego mamy bardzo mało danych. Mamy
coś uchwalić, w coś wchodzimy ale nie wiemy w co. Ja nie jestem przeciwna budowie nowych
mieszkań, ale tutaj nie wiemy dokładnie z jakimi kosztami to się wiąże, ile to nas ma kosztować.

Pani Martyna Obajtek wyjaśniła, że na ten moment nie mamy kosztów, my nie mamy swoich
działek, jak np. inne gminy, które mają swoje tereny, w naszym przypadku będą to działki
przekazane przez KOWR.
Radny Józef Duk podsumował, iż spółka się będzie się bogacić, rozwijać na naszych kosztach.
Radny Kamil Głowania podsumował zyski dla gminy, korzyścią będą działki z KOWRU, które
teraz są puste i nie można nic z nimi zrobić, a tak będą na nich musiały powstać jakieś budynki.
Ponadto spółka z Państwa otrzyma 3 miliony, które będzie musiała przeznaczyć na inwestycje
w naszej gminie.
Radna Małgorzata Michalska zapytała czy radny Kamil Głowania jest pewny, że te 3 miliony
to będą na inwestycję czy na utrzymanie spółki? Na zarząd?
Radny Kamil Głowania odpowiedział, że budynki i tak będą budowane przez inna firmę,
pewnie z jakimś wkładem od mieszkańców którzy będą chcieli mieszkanie wykupi. A w naszej
gminie jest bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania. Nawet firmy ze strefy są
zainteresowane wykupem mieszkań dla swoich pracowników. Jeśli nie przystąpimy do tego
programu, tej spółki, a deweloper wybuduje tam swoje budynki to my i tak jako gmina te koszty
będziemy musieli ponieś, i wybudować drogi, przyłącza, tutaj jest szansa na otrzymanie
pieniędzy na wykonanie tego.
Radna Dorota Stanek zauważyła, że to nie będą mieszkania tylko domy szeregowe, gmina nie
będzie dysponowała tymi mieszkaniami. Po Komisjach Wspólnych mieliśmy mieć na dziś
więcej materiałów, ale nie mamy nic więcej nadal, nadal jesteśmy w kropce, i mamy głosować
w ciemno.
Podsumowując radny Paweł Michalski zapytał jaka będzie możliwość odstąpienia od spółki,
jeśli się okaże, że to jednak nie będzie dla nas korzystne rozwiązanie? Bo dajemy zielone
światło Burmistrzowi w ciemno, to czy będzie możliwość rezygnacji później, jak się okaże, że
jednak nie do końca jest tak jak my to widzimy.
Pani Martyna Obajtek wyjaśniła, że powinna być taka możliwość, że teraz Krajowy Zasób
Nieruchomości rozeznaje tereny, sprawdza jakie, gdzie są możliwości, dopuszczalne wysokości
itd. Na ten moment więcej szczegółów nie ma, a ta uchwała otwiera nam drogę aby te działki
pozyskać i dodatkowe fundusze na wsparcie działań związanych z zagospodarowaniem tego
terenu.
Radny Kamil Głowania przypomniał, że o te tereny staramy się od ładnych kilku lat, już
poprzedni pan Burmistrz Tadeusz Kauch chciał te działki od KOWR’u wykupić, i nigdy nie
było takiej możliwości, teraz się pojawia i do tego można otrzymać dodatkowe środki na
inwestycję, pewnie nie będzie można całości wydać na budowę dróg i przyłączy, ale to i tak
jest z korzyścią dla Gminy. Nie do końca jesteśmy pewni jak to ma wyglądać, ale z tego co
wiemy na ten moment część z tych środków (3 milionów złotych) możemy wykorzystać na
uzbrojenie działek, i im szybciej to zrobimy tym korzystniej dla gminy. I szybciej będzie
możliwość rozpoczęcia prac związanych z budową nowych mieszkań.
Radna Małgorzata Michalska zapytała co jak pieniądze z dotacji się skończą? Czy wtedy gmina
będzie musiała utrzymywać spółkę? Bo pieniędzy już nie będzie a spółka zostanie, kto wtedy
będzie do tego dopłacał?
Radny Kamil Głowania stwierdził, że jeżeli będą takie obciążenia wtedy z tej spółki wystąpimy.
Dlatego prosimy aby radca spojrzał tam pod kątem tego aby gmina jakiś zbędnych kosztów nie
poniosła w związku z tą spółką.
Pan radca miał chodzić na sesje, nie ma pana Burmistrza to mógł przyjechać na sesję i nam
więcej powiedzieć o tym wszystkim, stwierdziła radna Małgorzata Michalska.
Radni nie mieli więcej pytań i przystąpili do oddawania głosowania.
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (16:40)

Wyniki imienne:
ZA(11): Paweł Michalski, Teresa Sobota, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Monika Szarf,
Barbara Matuszek, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec, Agata
Trusz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sandra Tiszbierek
Uchwała nr XXXIV.232.2021 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik
do protokołu sesji.
d. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie
Mieszkaniowej (16:40).
Projekt uchwały szczegółowo został przedstawiony i omówiony podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe dnia 21 czerwca 2021 roku przez
Martynę Obajtek – podinspektora na stanowisku ds. planowania przestrzennego i obsługi
inwestora.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 czerwca 2021 r.
Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieskzlanictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej
Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. (16:42)
Wyniki imienne:
ZA(12): Paweł Michalski, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz,
Rajmund Muskała, Monika Szarf, Dorota Stanek, Józef Duk, Tomasz Cichoń, Agata Trusz,
Andrzej Grabiec
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sandra Tiszbierek
Uchwała nr XXXIV.233.2021 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik
do protokołu sesji.
e. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu (16:42).
Projekt uchwały szczegółowo został przedstawiony i omówiony podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe dnia 21 czerwca 2021 roku przez
Danutę Ogaza – Sekretarza Gminy. Sekretarz Gminy dodała, że uchwalana uchwała
uwzględnia już najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o samorządzie gminnym jakie
weszły w życie 23 czerwca 2021 roku.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 czerwca 2021 r.

Radny Paweł Michalski zapytał jak to będzie wyglądało w praktyce, kiedy młodzi się będą
mogli zgłaszać, czy będą mieli czas na przygotowanie się, jak to zostanie zorganizowane.
Sekretarz Gminy – Danuta Ogaza wyjaśniła, że uchwała wchodzi w życie 14 dni po
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym, więc będzie obowiązywać pod koniec lipca.
Młodzież szkolna już jest przygotowywana do tego aby zgłaszać kandydatury, natomiast zasady
wyboru Młodzieżowej Rady ustali Burmistrz zarządzeniem, i myślę, że to około połowy
września zostanie zrobione. Tak ustalone to zostało z paniami w szkole, żeby dać im na
początku września czas na start w szkole, a później przystąpimy do działań i myślę, że
październik / listopad Młodzieżowa Rada będzie już funkcjonowała.
Radny Paweł Michalski dopytał również, jaki będzie przekaz do starszej młodzieży, bo
kandydować może młodzież w wieku do 19 lat? Jaki jest plan na dotarcie do takich osób?
Danuta Ogaza – Sekretarz Gminy wyjaśniła, że kampania będzie szeroko prowadzona za
pomocą Kwartalnika, Facebooka, strony internetowej oraz aplikacji gminnej.
Radny Michalski zapytał również o znaczenie Młodzieżowej Rady Gminy, czy to jest tylko po
to, aby się nazywało, że mamy, czy będą mieli na coś wpływ, będą mogli coś zmienić?
Pani Danuta Ogaza – Sekretarz Gminy poprosiła, aby poczytać statut i zapoznać się z jego
treścią, gdzie jest opisane jakie cele i zadania są stawiane przed Młodzieżową Radą. Głównym
celem jest zainicjowanie wśród młodzieży aktywnego życia społecznego, pokazania jak się
społecznie zaangażować, liczymy na przygotowanie nowego narybku do Rady Miejskiej.
Głosowanie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej
statutu. (16:46)
Wyniki imienne:
ZA(14): Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Paweł
Michalski, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Dorota
Stanek, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sandra Tiszbierek
Uchwała nr XXXIV.234.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
f. zmiana budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok (16:47)
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz, informując, że temat został
szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 21 czerwca 2021 r.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 21 czerwca 2021 r.
Głosowanie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na
2021 rok (16:48)
ZA(14): Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Paweł
Michalski, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Dorota
Stanek, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sandra Tiszbierek

Uchwała nr XXXII.225.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
g. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (16:48)
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 124 674,32 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 40 350 740,57 zł, dochody bieżące – 34 313 412,57
zł; dochody majątkowe – 6 037 328,00 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększy się o 124 674,32 zł. Po zmianach
kwota wydatków ogółem 48 396 455,05 zł, w tym: wydatki bieżące – 32 844 890,93 zł, wydatki
majątkowe – 15 551 564,12 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 1 468 521,64 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 21 czerwca 2021 r.
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (16:49)
Wyniki imienne:
ZA(14): Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Paweł
Michalski, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Dorota
Stanek, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sandra Tiszbierek
Uchwała nr XXXII.236.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
Ad. 7. Przyjęcie wniosku Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania
wyróżnień absolwentom. (16:50)

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odczytał wniosek o
przyznanie wyróżnień absolwentom – który stanowi załącznik do protokołu.
Radni przystąpili do głosowania za przyjęciem wniosku Komisji Kultury Oświaty i Spraw
Społecznych.
Głosowanie za przyjęciem wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot.
przyznania wyróżnień absolwentom. (16:52)
Wyniki imienne:
ZA(14): Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Paweł
Michalski, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Dorota
Stanek, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sandra Tiszbierek
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata
2019 – 2020. (16:52)
Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione przez Katarzynę Ciołczyk – Inspektor referatu
Spraw Obywatelskich i Obronnych na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 21 czerwca
2021 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. 9. Interpelacje i zapytania. (16:52)
a) wyjaśnienie w sprawie interpelacji Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego.
Sekretarz Gminy – Danuta Ogaza złożyła sprostowanie w sprawie uwagi dotyczącej
terminu odpowiedzi na interpelację złożone przez Komisję Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Porządku Publicznego, jaką podczas ostatniej sesji złożyła radna
Małgorzata Michalska. Wyjaśnienie stanowi załącznik do protokołu z sesji;
b) złożony został wniosek Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie
wymiany ogrodzenia dookoła szkoły w Zimnej Wódce;
c) Radna Małgorzata Michalska złożyła interpelację z prośbą o wykoszenie ulicy
Strzeleckiej w kierunku ulicy Leśnej w Sieroniowicach;
d) Radny Tomasz Cichoń ponowił interpelacje złożone podczas XXIX sesji z prośbą o
sprecyzowanie dokładnego terminu usunięcia usterek;
e) Radna Teresa Sobota złożyła interpelację z prośbą o wycinkę drzewa na osiedlu na
Wzgórzu;
f) Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń przekazał odpowiedzi na interpelacje złożone
podczas XXXII Sesji Rady Miejskiej.
Ad. 10. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej. (16:58)

Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
Wyniki imienne:
ZA(14): Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Paweł
Michalski, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Dorota
Stanek, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Sandra Tiszbierek
Protokół nr XXXIII został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 11. Sprawy różne. (16:59)
a) Informacja dotycząca programu Czyste Powietrze – informacja o spotkaniu w sprawie
programu.
b) Pismo wraz z Uchwałą Czysty Region – zmiana Statutu Związku. – materiały stanowi
załącznik do protokołu sesji.
c) Radna Dorota Stanek – zapytała co ze sprawą wymiany worków na odchody zwierzęce
w specjalnych koszach na odchody zwierzęce? Proszę o przyjrzenie się temu i
uzupełniani, żeby rzeczywiście te ładne kosze były odpowiednio wyposażone i
umożliwiały spełnianie swojej roli.
d) Radny Paweł Michalski poruszył problem, który pojawia się od lat chodzi o kradzież
nazwy miejscowości w Zimnej Wódce. Ostatnim razem jeden z mieszkańców spisał
numer rejestracyjna auta, które stało obok znaku, a jakaś osoba majstrowała coś przy
znaku, ale nie wiemy czy Policja coś z tym zrobiła. Czy można by to jakoś sprawdzić,
może gdyby Policja nagłośniła tą sprawę, to inni by zobaczyli, że to nie jest takie
bezkarne i, że Policja działa również w takich przypadkach i sytuacja by się zmieniła.
Ad. 12. Zakończenie posiedzenia. (17:07)
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXXIV 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

