Protokół sesji
XXXVII Sesja Rady Miejskiej
Obrady rozpoczęto 20-09-2021 o godz. 16:02, a zakończono o godz. 18:57 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. Kamil Głowania
8. Andrzej Grabiec
9. Małgorzata Michalska
10. Grzegorz Olesz
11. Teresa Sobota
12. Monika Szarf
13. Agata Trusz
14. Sandra Tiszbierek
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:02)
Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło podczas otwarcia sesji 13,
Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Skarbnik Gminy Longina
Napieracz, Sekretarz Danuta Ogaza, Renata Klimek, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda,
Podinspektor 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. (16:03)
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. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd,
b) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r.,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Przyjęcie protokołu z XXXV oraz XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom złożył wniosek o dodanie punktu w przedstawionym
porządku obrad w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi
Sieroniowice oraz wprowadzenie punktu Spotkanie z Starostą Strzelecki Józefem Swaczyna.
Głosowanie w sprawie wniosku Burmistrza o dodanie punktu do porządku obrad (16:06).
Wyniki imienne:
ZA (14)
Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek,
Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Kamil Głowania, Józef
Duk, Dorota Stanek, Agata Trusz, Małgorzata Michalska
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Paweł Michalski
Przyjęcie porządku obrad (16:07).
Wyniki imienne:
ZA (14)
Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota,
Tomasz Cichoń, Sandra Tiszbierek, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Monika Szarf, Dorota
Stanek, Józef Duk, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Paweł Michalski
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Nastąpiła zmiana kworum (16:07)
Do sesji dołączył radny Paweł Michalski.

Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym (16:08).
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 24 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:08)
Wydano zarządzenia w sprawie:
- wyznaczenia pani Lucyny Wiśnia do zastępowania dyrektora PSP w Olszowej na czas
nieobecności dyrektora,
- informacji w sparawie wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2021 roku
- zmian budżetu,

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

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
a. przystąpienia do sporządzenia zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd,
Projekt uchwały szczegółowo omówiła Martyna Obajtek Podinspektor na Samodzielnym
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i obsługi inwestora.
W związku z wnioskami o umożliwienie utworzenia farmy fotowoltaicznej Burmistrz
postanowił przychylić się do nich i wprowadzić zmianę w stadium uwarunkowań tak aby
umożliwić inwestorom realizację planów, ponadto zmiana ta wprowadzi możliwość
rozszerzenia Strefy Aktywności Gospodarczej.
Radny Kamil Głowania dopytał o zakres zmian, czy będzie to dopuszczenie tylko
fotowoltaiki czy również wiatraków?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jako Gmina mamy uchwałę podjętą mówiącą o zakazie budowy
wiatraków na terenie Gminy.
Radna Małgorzata Michalska zapytała o koszty związane z wprowadzeniem zmiany oraz czy
te tereny należą do jednego właściciela?
Odpowiedzi udzieliła podinspektor Martyna Obajtek: Koszty będą znane jak uchwała zostanie
podjęta i rozpoczniemy procedurę natomiast tereny należą do różnych właścicieli.
Radna Michalska dopytała o obszar terenów.
Podinspektor Martyna Obajtek oraz Renata Klimek - planistka odpowiedziały na pytanie.
Decyzje planistyczne są podejmowane na etapie tworzenia studium. Na ten moment t tylko
otwarcie procedury.
Głosowanie uchwały XXXVII.244.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd (16:35)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Kamil Głowania, Monika Szarf, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Sandra Tiszbierek,
Paweł Michalski, Andrzej Grabiec, Dorota
Stanek, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota,
Józef Duk, Małgorzata Michalska
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Uchwała nr XXXVII.244.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
b. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice, (16:35)
Projekt uchwały szczegółowo omówił Burmistrz Ujazdu.

Burmistrz Ujazdu odczytał rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu.
Renata Klimek – planistka dopowiedziała, że osoby które złożyły uwagę do planu, to 40 osób
zamieszkujących w Grzeboszowicach które składały wnioski już na etapie przystąpienia do
powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ich stanowisko od
samego początku jest sprzeciw wobec jakichkolwiek zmian na tym terenie, przy czym należy
podkreślić że jest to teren oddalony o 260 m. I te 260 metrów to odległość od jednego
budynku. A uciążliwości na które się państwo powołują na takich odległościach są bardzo
trudne do potwierdzenia w szczególności że pomiędzy tymi obiektami jest droga krajowa,
która już sama w sobie te uciążliwości generuje. Korekta jaką teraz wykonujemy jest drobna,
przeznaczenie terenu się nie zmienia, zmianie ulega tylko układ komunikacyjny. Stąd
odrzucenie przez Burmistrza wniesionych uwag.
Kamil Głowania dopytał o przechowywanie materiałów sypkich?
Pani Renata Klimek wyjaśniła, że materiały sypkie mają być magazynowane w sposób nie
powodujący przekroczenie przepisów, czyli tak, żeby na granicy nieruchomości nie można
było stwierdzić przekroczenia norm.
Głosowanie nad rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu (16:56)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sandra Tiszbierek, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski,
Grzegorz Olesz, Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Józef Duk, Sebastian Bednarek, Agata
Trusz, Monika Szarf, Barbara Matuszek
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Kamil Głowania, Małgorzata Michalska
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zostało przyjęte
większością głosów.
Głosowanie uchwały XXXVII.245.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi
Sieroniowice (16:57)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sandra Tiszbierek, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Dorota
Stanek, Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Paweł Michalski, Barbara Matuszek, Sebastian
Bednarek, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW (1)
Małgorzata Michalska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Kamil Głowania
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Uchwała nr XXXVII.245.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.

c. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok, (16:57)
Uchwałę omówiła Longina Napieracz Skarbnik Gminy. Kolejno omawiając wprowadzone
zmiany do budżetu.
Radny Paweł Michalski zapytał o budowę szatni kontenerowej w Starym Ujeździe.
Na pytanie odpowiedział Burmistrz Ujazdu tłumacząc, że w wyniku wyceny projektu jaki
powstał okazała się zbyt wysoka, praktycznie kilkukrotnie większa niż założenia. Stąd projekt
został odłożony w związku z brakiem środków.
Radny Paweł Michalski zapytał również skąd zmiana w kosztach związanych z wymianą ciepła
w budynku byłego przedszkola w Zimnej Wódce.
Pan Piotr Przygoda wyjaśnił, że koszty powstały w związku z połączeniem dwóch projektów
tj. zmiana pieca w przychodni w Ujeździe i przeniesienie obecnego kotła z przychodni do
budynku po byłym przedszkole w Zimnej Wódce, na zmianę kosztów wpłynęły również
dynamiczne zmiany cen na rynku stali.
Radny Tomasz Cichoń dopytał również o kontenery w Starym Ujeździe.
Radny Paweł Michalski wyjaśnił, że LKS Ujazd nadal powinna trenować w Starym Ujeździe.
Głosowanie uchwały XXXVII.246.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na
2021 rok (17:09)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Paweł Michalski, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Sandra Tiszbierek, Kamil Głowania,
Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Sebastian
Bednarek, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska, Dorota Stanek, Józef
Duk, Grzegorz Olesz, Agata Trusz
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (17:09)
Uchwałę omówiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz.
Dochody - Budżet Gminy w 2021 roku zwiększy się po stronie dochodowej zwiększył się o
3.031.031,66 zł. Kwota dochodów ogółem po zmianach – 43.332.777,74 zł, dochody bieżące –
34.264.772,00 zł; dochody majątkowe – 9.068.005,74 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększył się o 3.031.031,66 zł. Po zmianach
kwota wydatków ogółem 51.378.492,22 zł, w tym: wydatki bieżące – 32.777.633,39 zł, wydatki
majątkowe – 18.600,858,83 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 1.487.138,61 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.
Wyniki imienne:
ZA (15)
Paweł Michalski, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Teresa Sobota, Kamil Głowania,
Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała, Barbara
Matuszek, Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń,
Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
Głosowanie uchwały XXXVII.247.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
(17:11)
Ad. 6. Spotkanie ze Starostą Powiatu Strzeleckiego (17:11)
Starosta Strzelecki wręczył Burmistrzowi List Gratulacyjny za otrzymanie nagrody za
Osobowość Roku.
Po czym poprosił radnych o zadawanie pytań i rozmowę na temat głównego celu w jakim
został zaproszony na posiedzenie.
Radni kolejno zadawali pytania dotyczące stanu drów, porządku na terenie gminy w
miejscach podlegających pod Starostwo Powiatowe.
Starosta wytłumaczył, że w ramach swoich działań starają się realizować wszystkie zadania i
wykonywać wszystkie zadania w związku z wnoszonymi uwagami i prośbami. Jednak budżet
i środki jakie Powiat posiada na realizację zadań są zbyt małe i nie wszystkie potrzeby mogą
być wykonane. Jednak jak tylko znajdą się środki i będzie to możliwe kolejne zadania będą
podejmowane. Wszystko wymaga jednak czasu i środków finansowych.
Radni poprosili, aby zwrócić szczególną uwagę na budowę chodników i naprawę dróg, które
teraz są dodatkowo obciążone w trakcie budowy obwodnicy.
Ponadto radni poprosili aby uporządkować stan drzew, ponieważ w wielu przypadkach stan
drzew jest zaniedbany a stare, martwe często drzewa stanowią zagrożenie dla ludzi.
Burmistrz poprosił, aby pracownicy jak obiecują jakieś działania to aby się ustaleń trzymali i
dopilnowali, aby było to wykonane.
Radna Powiatowa Mariola Matuszek potwierdziła, że potrzeb jest wiele i wszystkie gminy
mają sporo problemów i niestety nie ma możliwości aby zrealizować wszystkie zadania.
Każdy by chciał mieć idealne drogi, ale niestety pieniędzy nie ma wszystko i wszystko
wymaga czasu.
Nastąpiła zmiana kworum (18:27)
Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14
Sesję opuścili radni:
1. Sandra Tiszbierek
Ad. 7. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.
(18:35)

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku została szczegółowo omówiona
podczas Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki przez Skarbnika Gminy Longinę
Napieracz.
Radni nie mieli pytań do wykonania Budżetu.
Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinię na temat realizacji budżetu Gminy za I
półrocze 2021 roku.
Ad. 8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (18:37).
Radna Dorota Stanek odczytała złożone wnioski podczas Komisji Budżetu, Finansów i
Gospodarki. Wnioski dotyczyły budowy chodnika oraz utrzymania czystości wokół schodów
przy kanale gliwickim.
Ad. 9. Interpelacje i zapytania. (18:38)
Nastąpiła zmiana kworum (18:38)
Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13
Sesję opuścili radni:
1. Małgorzata Michalska
Przewodniczący odczytał interpelacje złożone przez radnego Grzegorza Olesza oraz
odpowiedzi na interpelacje i wnioski złożone podczas ostatnich posiedzeń.
Ad. 10. Przyjęcie protokołu z XXXV oraz XXXVI Sesji Rady Miejskiej. (18:43)
a. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej (18:43)
Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej (18:44)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Kamil Głowania, Monika Szarf, Grzegorz Olesz, Sebastian Bednarek, Rajmund Muskała,
Dorota Stanek, Józef Duk, Agata Trusz, Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek,
Paweł Michalski, Teresa Sobota
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Małgorzata Michalska, Sandra Tiszbierek
Protokół nr XXXV został przyjęty jednogłośnie
b. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej (18:44)
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej (18:44)
Wyniki imienne:
ZA (13)
Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Kamil
Głowania, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Paweł
Michalski, Agata Trusz, Teresa Sobota
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2)
Małgorzata Michalska, Sandra Tiszbierek

Protokół nr XXXVI został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 11. Sprawy różne. (18:44)
Przewodniczący poprosił o zapoznanie się z postulatami Rady Seniorów jakie wpłynęły do
Rady Miejskiej w Ujeździe.
Radny Paweł Michalski dopytał o uporządkowanie gałęzi oraz o studzienki kanalizacyjnej i
dziurę obok 2 lub 3 studzience przy zjeździe na Buczki.
Burmistrz odpowiedział, że uprzątnięcie gałęzi zostanie zlecone i wykonane, potwierdzę czy
już zlecenie zostało wysłane.
Dyrektor Piotr Przygoda poinformował, że dziura zostanie wykonana, a uporządkowanie
zostanie prawdopodobnie zlecone firmie zewnętrznej.
Radny Sebastian Bednarek dopytał o naprawę ławek na placu zabaw na osiedlu Na wzgórzu.
Pan Piotr Przygoda opowiedział, że zostanie to wykonane, w pierwszej kolejności zostanie
naprawiony podest na Ruinach Zamku, który na chwilę obecną został zamknięty dla
odwiedzających.
Radny Grzegorz Olesz zapytał o zapętlenie wodociągu w Niezdrowicach.
Dyrektor Piotr Przygoda odpowiedział, że jeśli w ramach Nowego Ładu otrzymamy
dofinansowanie zapętlenie zostanie wykonane. Czekamy na rozstrzygnięcie. Jeśli dotacji nie
będzie to będziemy szukać środków i jak tylko będą to będzie to wykonane.
Radna Barbara Matuszek poprosiła o sprawdzenie studzienki na szkolnej ponieważ tam się
sączy woda.
Dyrektor Piotr Przygoda powiedział, że jak tylko będzie możliwy przejazd przez rynek wtedy
awaria będzie usunięta na ten moment nie ma możliwości technicznej aby to zrobić, bo wiązało
by się to ze wstrzymaniem ruchu.
Radna Teresa Sobota zapytała o pobór wody z hydrantów ponieważ zauważyła, że ktoś pobierał
wodę z jednego z hydrantu koło stacji BP na strefie.
Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że tam jest wodomierz i umowa podpisana na pobieranie wody
i jest to jak najbardziej za zgodą i porozumieniem.
Ad. 12. Zakończenie posiedzenia. (18:57)
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXXVII 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

