
Protokół sesji  

XLII Sesja Rady Miejskiej  

  

Obrady rozpoczęto 21-02-2022 o godz. 16:03, a zakończono o godz. 19:30 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. Kamil Głowania  

7. Barbara Matuszek  

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. (16:03)  
 

Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Ujazdu 

Hubert Ibrom, Sekretarz Gminy Danuta Ogaza, Skarbnik Gminy Longina Napieracz, Zastępca 

Burmistrza Katarzyna Tomczyk, Kierownik USC Katarzyna Ciołczyk, Dyrektor ZGKiM Piotr 

Przygoda, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Bachen, Starosta Strzelecki 

Józef Swaczyna, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Paweł 

Poliwoda. 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) naliczania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Gminy Ujazd, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych; 

b) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej; 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu 

samopomocy pod nazwą „ Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ujeździe oraz zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe;  



d) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok;  

e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego: "Remont 

dróg gminnych ul. Strzelecka i część ul. Lipowej w Nogowczycach". 

7. Interpelacje i zapytania.  

8. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.  

9. Sprawy różne.  

10. Zakończenie posiedzenia.  

  

Głosowanie nad porządkiem obrad (16:05)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(14): Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Monika Szarf, Teresa Sobota, Grzegorz 

Olesz, Sandra Tiszbierek, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Sebastian Bednarek, Barbara 

Matuszek, Agata Trusz, Józef Duk, Kamil Głowania, Dorota Stanek. 

  

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):  

Paweł Michalski 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Nastąpiła zmiana kworum (16:05)  

Do sesji dołączył radny Paweł Michalski. 

  

Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym. (16:05)  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  

w okresie między sesjami tj. od dnia 25 stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r.  

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Uwag nie zgłoszono.  

  

Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:06)  
 

Wydano zarządzenia w sprawie:  

- zmiany budżetu gminy na 2021 rok, 

- zmiany planów finansowych na 2021 rok. 

 

Podpisano umowy z: 

- PHU „TRANSKOM” R. Białdyga Jaryszów ul Zwycięstwa – remont cząstkowy ul. 

Europejskiej w Olszowej na pow. 20m na kwotę 4,428,00zł. 

  

Ponadto:  

-spotkałem się z komendantem PSP Damianem Glik ws włączenia OSP Olszowa do 

KSRG 

- brałem udział w spotkaniu z przedstawicielem BGK ws Polskiego Ładu 

- brałem udział w spotkaniu SIM Opolskie Południe, 

- uczestniczyłem w spotkaniu biznesowym z prezesem Januszem Michałkiem KSSE 

- uczestniczyłem w spotkaniu Nowa Technologia – Tauron, 

- brałem udział w konferencji prasowej w temacie zmniejszenia subwencji 



mniejszościowej, 

- spotkałem się z wicemarszałkiem Szymonem Ogłaza w sprawie rozwoju SAG Ujazd, 

- spotkałem się z dyrektor KRUS oraz kierownik oddziału strzeleckiego.  

 

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

 

Radny Józef Duk dopytał o wymianę słupów oświetleniowych przez gminę czy nie jest to 

zadanie Tauronu oraz o dodatkowe słupy w Jaryszowie? Burmistrz wyjaśnił, iż nie wszystkie 

słupy są powiązane z Tautonem część jest gminnych, a w kwestii dodatkowych słupów jeżeli 

wyznaczone miejsce jest położone na terenie prywatnych, to nie możemy nic zrobić.  

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:21)  
 

a. naliczania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych                    

z terenu Gminy Ujazd, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 

pożarniczych (16:21).  
 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych i Urzędu 

Stanu Cywilnego Katarzyna Ciołczyk.  

Przedmiotem projektu Uchwały w sprawie naliczania ekwiwalentu jest ustalenie stawki za 

każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz stawki za godzinę udziału w 

szkoleniu pożarniczym, która będzie obowiązywała w gminie w zakresie wypłat ekwiwalentu 

dla strażaków ratowniczych OSP. Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2490) Strażak ratownik OSP, który 

uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, 

niezależnie od otrzymanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu 

ustala Rada Gminy w drodze Uchwały. Zgodnie z art.15 ust 2 wysokość ekwiwalentu 

pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. 

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm) przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, 

naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży 

pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy. Zgodnie z art. 15 

ust 3 za czas nieobecności w pracy z przyczyn określonych w ust.1 strażacy ratownicy OSP 

zachowują uprawnienie do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, 

przewidziane w odrębnych przepisach. 

 

Biorąc pod uwagę szczególny społeczny charakter funkcjonowania jednostek OSP, a także 

obowiązki strażaków ratowników OSP przy obsłudze specjalistycznego sprzętu ratowniczo-

gaśniczego oraz konieczność systematycznego podnoszenia kwalifikacji, podjęcie uchwały jest 

uzasadnione.    

 

Radny Paweł Michalski zapytał czy ta kwota to netto czy brutto oraz czy Strażak traci swoje 

wynagrodzenie w czasie wyjazdu na akcję? Katarzyna Ciołczyk Kierownik USC 

odpowiedziała, iż jest to kwota na rękę czyli netto, a w kwestii utraty wynagrodzenia to w chwili 

obecnej Strażak nie traci prawa do wynagrodzenia. 

Burmistrz podziękował pracownikom referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych za 

uproszczenie systemu rozliczania akcji. 

 



Głosowanie uchwały w sprawie naliczania ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd, którzy uczestniczyli w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych (16:28)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Józef Duk, Sandra Tiszbierek, 

Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Monika Szarf, Paweł Michalski, Sebastian Bednarek, Andrzej 

Grabiec, Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Agata Trusz, Dorota Stanek  

 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XLII.276.2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

  

b. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej                

i Mieszkaniowej (16:28)  
 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła skargę Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków                 

i Petycji Sandra Tiszbierek.  

Dnia 10 grudnia 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Ujeździe wpłynęła skarga. Skarga dotyczy 

organizacji i wykonania remontu ogrzewania w budynku mieszkalnym w Zimnej Wódce. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji  za pośrednictwem poczty elektronicznej dnia 22 grudnia 

2021 roku  otrzymała  skan skargi oraz stanowisko Dyrektora ZGKiM w Ujeździe. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  odbyła dwa posiedzenia.  Na pierwszym posiedzeniu dnia 

10 stycznia 2022 roku komisja zapoznała się ze skargą oraz spotkała się z Panem Piotrem 

Przygodą i wysłuchała jego stanowisko. Kolejne spotkanie komisja odbyła dnia 26 stycznia 

2022 roku, na które zaprosiła osoby skarżące oraz Pana Dyrektora ZGKiM. Po wysłuchaniu 

obu stron komisja opracowała stanowisko. 

Skarga  dotyczy organizacji i wykonania remontu ogrzewania mieszkania w Zimnej Wódce.   

1. Nietrafiony termin remontu – osoby skarżące zostały poinformowane o planowanym 

remoncie ogrzewania  w budynku wiosną 2021 roku. Powiedziano im, że prace zostaną 

wykonane w  okresie letnim.  Ostatecznie remont rozpoczął się 29 listopada 2021 roku. 

Tego typu remonty winny być wykonywane w okresie letnim lub przynajmniej w innym 

terminie niż ten, na kilka tygodni przed świętami. W całym mieszaniu były skute ściany, 

nie nadawało się do mieszkania.  

2. Lokatorzy nie zostali prawidłowo poinformowani o rozpoczęciu remontu oraz o terminie 

jego wykonania. Remont zaczął się 29 listopada 2021 roku, a lokatorzy dowiedzieli się o  

jego rozpoczęciu 26 listopada. ZGKiM poinformował jedynie esemesowo, iż w 

poniedziałek rozpocznie się remont ogrzewania, który ma trwać 5 dni. Mieszkańcy 

dowiedzieli się wcześniej o tym remoncie od Wykonawcy innego remontu niż od Pana 

Dyrektora ZGKiM. Ponadto Wykonawca  powiedział im, iż remont może potrwać z 3 

tygodnie, a lokatorzy dostali informację o 5 dniach.  Firma rozpoczęła remont 29 listopada, 

po czym w piątek wykonawca powiedział lokatorom, iż teraz ich nie będzie kilka dni bo 

mają inną robotę. Pan Przygoda nawet nie wiedział, że ekipa zeszła z budowy, dopiero 

oburzeni sytuacją lokatorzy poinformowali o tym Pana Dyrektora, który uzyskał  

informację od firmy o przerwaniu prac z powodu choroby pracowników.  Należy nakreślić, 

iż remont wykonywało dwóch Panów. Ostatecznie remont trwał ponad dwa tygodnie i 

zakończył się 14 grudnia. Zgodnie z przedstawioną umową z Wykonawcą remontu, 



ewidentnie widać iż termin nie został dotrzymany, a Pan Dyrektor nie wyegzekwował 

żadnych kar umownych wobec nich ( remont rozpoczął się 29 listopada, a zakończył 14 

grudnia- zgodnie z umową termin wykonania -30 listopad). 

3. Brak nadzoru nad inwestycją ze strony zarządcy budynku- Pan Dyrektor Przygoda nie 

zjawił się na miejscu remontu, ani nie przypilnował ekipy remontowej, a przede wszystkim 

nie zainteresował się losem mieszkańców.  Osoba skarżąca zdecydowała się na pozostanie 

w mieszaniu, jednak nie spodziewała się że remont potrwa ponad 2 tygodnie, a temperatura 

w mieszaniu spadnie poniżej 15 stopni. Trzy grzejniki w jej trzypokojowym mieszaniu nie 

dawały rady przy spadającej temperaturze na zewnątrz. Dopiero po interwencji u Pana 

Burmistrza, lokatorzy dostali propozycję zamiennego lokum w Niezdrowicach i chętnie z 

tego skorzystali. Ponadto 4 grudnia po wysłaniu przez lokatorów wiadomości do Pana 

Dyrektora z zapytaniem, kiedy w lokalach zamieszkiwanych przez nich będzie ciepło oraz  

informacji, że piecyki  gazowe i elektryczne niestety już nie wystarczają, a temperatura w 

mieszaniu spadła poniżej 15 stopni, otrzymali odpowiedź że ok.  7 grudnia powinno być 

ciepło.   Pan Piotr pojawił się dopiero na miejscu, kiedy osoba skarżąca zadzwoniła do Pana 

Dyrektora, gdyż firma uszkodziła jej rurę 

Wobec powyższego  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za zasadną. 

Wnioskujemy zatem do Rady Miejskiej w Ujeździe, o przyjęcie przedstawionego stanowiska 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Ujeździe i przyjęcie stosownej uchwały. 

 

Radna Małgorzata Michalska dopytała dlaczego nie było pieniędzy na remont w maju? 

Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda wyjaśnił, że pierwsza transza była w maju następna we 

wrześniu, a ze względu na duży wzrost cen towarów, z transzy majowej nie można było 

zrealizować zadania. 

Radna Sandra Tiszbierek wyjaśniła, iż osobom skarżącym najbardziej chodziło o brak 

informacji ze strony Dyrektora w kwestiach organizacyjnych. 

 

Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (16:47)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(7): Tomasz Cichoń, Kamil Głowania, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Sebastian 

Bednarek, Paweł Michalski, Grzegorz Olesz  

 

PRZECIW(6): Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Dorota 

Stanek, Agata Trusz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Barbara Matuszek, Teresa Sobota  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XLII.277.2022 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

  

c. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu 

samopomocy pod nazwą „Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz 

zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe (16:48)  

 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Bachen.   



Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały ustala, 

w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. Z dniem 31.03.2022 r. kończy się okres trwałości projektu, pn. ,,Ujazd gmina 

przyjazna seniorom” – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby 

starsze, niesamodzielne: realizowanego w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokości jakości 

usług społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 

w zakresie usług społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych. Uchwałą Nr IX.71.2019 

Rada Miejska w Ujeździe dnia 19 czerwca 2019 r. utworzyła ośrodek wsparcia w formie klubu 

samopomocy pod nazwą ,,Dom Seniora”. Pobyt w kubie samopomocy był nieodpłatny, osoby 

wnosiły opłaty za wyżywianie w wysokości wsadu do kotła (12 zł do grudnia 2021, 15 zł od 

stycznia 2022), bez względu na posiadany dochód.  

 

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. proponuje się ustalić odpłatności za pobyt uczestników w zajęciach 

ośrodka wsparcia, który obejmuje tylko koszty wyżywienia. Odpłatność ustala się według 

odpowiednich stawek zawartych w tabelach stanowiących załącznik do uchwały, 

uwzględniających kwoty ustawowych kryteriów dochodowych obowiązujących w pomocy 

społecznej.  

 

Koszt posiłku został obliczony na podstawie kosztu wsadu do kotła (15 zł dziennie na osobę) 

oraz kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników, odpowiedzialnych za 

cały proces przygotowania posiłków ( ok.108.000 zł) tj. ok. 162.000 zł rocznie. Przyjmując, że 

z usług Domu Seniora korzysta przeciętnie ok.15 osób, całkowity miesięczny koszt wyżywienia 

wynosi ok. 900 zł na osobę, tj. ok. 45,00 zł dziennie dla osoby. Zakładając, że roczny koszt 

utrzymania Domu Seniora w 2022 r. to kwota ok. 524.000 zł, miesięczny koszt pobytu seniora 

w Domu Seniora wyniesie ok. 2.911,00 zł, w tym: 900,00 zł za wyżywienie.  

 

Proponowane w uchwale dzienne stawki żywieniowe wynoszą od 0,00 do 45,00 zł i są ustalane 

na podstawie dochodu seniorów. Ustalenie odpłatności za pobyt w ,,Dom Seniora”                                 

w Niezdrowicach następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 

Burmistrz wyjaśnił jak po zmianach będzie funkcjonował Dom Seniora w Niezdrowicach. 

Dokonano wszelkich starań aby nie zamykać tego miejsca, ograniczono koszty, co pozwoliło 

utrzymać pracowników. Odpłatność za pobyt będzie naliczana według dochodów seniora tzn: 

kto ma mniej płaci mniej. Senior będzie miał możliwość dodatkowej rehabilitacji, jak również 

będzie decydował czy codziennie korzystać z tego miejsca, czy tylko w wybrane dni.  

Radny Paweł Michalski zapytał o ilość osób czy może być 20 albo 25 oraz o przeskok 

odpłatności za pobyt? Burmistrz odpowiedział, że w przypadku zwiększenia ilości osób 

przebywających w Domu Seniora dostosujemy ilość opiekunek,  a w sprawie przeskoku za 

odpłatność przeanalizowaliśmy możliwości finansowe seniora dokonując podziału, kto ma 

mniej to zapłaci mniej zgodnie z tabelą. 

  

Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie 

klubu samopomocy pod nazwą „Dom Seniora”, będącego jednostką organizacyjną pomocy 

społecznej i włączenia go w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz zmiany 

statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe (17:07)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(15): Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Agata Trusz, Teresa Sobota, Monika 

Szarf, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, Grzegorz 

Olesz, Paweł Michalski, Józef Duk, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec 

 



PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XLII.278.2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

  

d. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok (17:07) 

 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy- Longina Napieracz. Omówiła po 

kolei zmiany zwiększające i zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków.   

Zmiany budżetu są następujące (uzasadnienie w załączeniu):   

1) Zwiększenie planu dochodów w kwocie 174 000,00 zł;   

2) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie 135 000 ,00zł;  

3) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 309 000,00 zł.  

 

Burmistrz wyjaśnił co spowodowało konkretne zmiany w budżecie. 

Radna Małgorzata Michalska dopytała dlaczego znowu będziemy robić drogę do Strzelec 

Opolskich, jeżeli nasze drogi są wyeksploatowane? Burmistrz dopowiedział, że jest to mały 

odcinek do zrobienia. 

Radna Dorota Stanek zapytała o Cyfrową Gminę. Pani Sekretarz udzieliła szczegółowej 

odpowiedzi.  

Radni podjęli dyskusję o drogach i o granicach poszczególnych dróg gminnych.  

Dyrektor Piotr Przygoda przedstawił, gdzie powinny zostać wymienione zbiorniki wodne. 

Katarzyna Tomczyk Zastępca Burmistrza dopowiedziała, że wymiana zbiorników zostanie 

zrealizowana z dofinansowania Unii Europejskiej po złożeniu stosownych wniosków przez 

gminę. 

Dopytano o rury azbestowe. Dyrektor Piotr Przygoda odpowiedział, że rury są szkodliwe gdy 

się je tnie, a nie w sytuacji gdy płynie w nich woda. 

 

Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok (17:37) 

 

Wyniki imienne:  

ZA(13): Dorota Stanek, Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Barbara  Matuszek, 

Sebastian Bednarek, Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Teresa Sobota, Rajmund 

Muskała, Sandra Tiszbierek, Kamil Głowania  

 

PRZECIW(2): Małgorzata Michalska, Agata Trusz  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XLII.279.2022 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

 

e. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok (17:37)  
 

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 2022 roku po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 174 

598,32 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 118 598,32 zł , dochody majątkowe 

zwiększyły się o kwotę 56 000,00 zł. 

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 40 914 970,26 zł, dochody 

bieżące - 32 605 197,32 zł, dochody majątkowe - 8 309 772,94 zł. 

Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększył się o kwotę 174 598,32 zł. 

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 77 598,32 zł , plan wydatków majątkowych zwiększył 

się o kwotę 97 000,00 zł. Po zmianach kwota wydatków ogółem 41 606 540,05 zł, w tym: 

wydatki bieżące 29 957 035,09 zł, wydatki majątkowe - 1 1 649 504,96 zł. 

 

Wynik – Po zmianach w 2022 roku planowany jest deficyt w kwocie 691 569,79 

zł. Pokrycie deficytu planuje się sfinansować: 

-pożyczkami i kredytami w kwocie 662 769,79 zł;  

-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o finansach publicznych w kwocie 28 800,00 zł 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 2 648 162,23 zł.  

Planowane rozchody w 2022 roku wynoszą 1 484 000,00 zł.  

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku 9 758 838,28 zł. 

Pytań nie zgłoszono. 

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (17:38)  

  

Wyniki imienne:  

ZA(13): Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Paweł Michalski, 

Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Józef Duk, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Rajmund 

Muskała, Dorota Stanek, Barbara Matuszek  

 

PRZECIW(2): Michalska Małgorzata, Agata Trusz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Uchwała nr XLII.280.2022 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

Ad. 6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego: 

"Remont dróg gminnych ul. Strzelecka i część ul. Lipowej w Nogowczycach" (17:38) 
 

Protokół został przedstawiony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Barbarę Matuszek. 

Protokół z kontroli zadania inwestycyjnego "Remont dróg gminnych ul. Strzelecka i część ul. 

Lipowej w Nogowczycach" stanowi załącznik do protokołu sesji. Radni nie wnosili pytań. 

 

Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego: "Remont dróg 

gminnych ul. Strzelecka i część ul. Lipowej w Nogowczycach" (17:40)  

 

Wyniki imienne:  

ZA(15): Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Teresa Sobota, Rajmund 

Muskała, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania, Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Józef Duk, 

Sandra Tiszbierek, Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Agata 

Trusz  



 

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego: "Remont dróg gminnych ul. 

Strzelecka i część ul. Lipowej w Nogowczycach" został przyjęty jednogłośnie.   

 
 

Ad. 7 Interpelacje i zapytania. (17:41) 

Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń biorąc pod uwagę wcześniejsze ustalenia poinformował 

radnych. iż odpowiedzi Burmistrza na interpelacje złożone na poprzedniej sesji zostały wysłane 

na e-meila wszystkim radnym oraz stanowią załącznik w systemie RADA365. Następnie radni 

zgłosili pisemne interpelacje: 

 

- radnej Doroty Stanek z prośbą o: 

1) montaż oświetlenia Osiedle Piaski – proszę o rozważenie możliwości montażu oświetlenia 

ulicznego na ul. Szafirowej os. Piaski w Ujeździe. W nowej części osiedla powstaje dużo 

nowych domów, jest konieczność oświetlenia ulicy celem zwiększenia bezpieczeństwa na 

osiedlu. 

- radnej Małgorzaty Michalskiej z prośbą o: 

1) usunięcie połamanych drzew przy posesji nr 11 ulica Leśna Sieroniowice; 

2) przegląd suchych drzew przy ul. Strzeleckiej w Sieroniowicach. Obok terenu szkoły przy 

transformatorze.   

 

- radnego Pawła Michalskiego z prośbą o: 

1) LKS Ujazd rozgrywa swoje mecze na Stadionie w Ujeździe, a treningi niech prowadzi na 

boisku w Starym Ujeździe; 

2) LUKS Ujazd rozgrywa swoje mecze w Ujeździe, a do celów treningowych niech temu 

klubowi zostanie przekazany obiekt w Olszowej, który aktualnie nie jest związany umową                 

z żadnym klubem. Stadion w Ujeździe miał być wizytówką naszej Gminy, a przy tak szybkiej 

degradacji tego obiektu niestety szybko stanie się antyreklamą naszej Gminy. 

 

Ad. 8 Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej. (17:42) 

Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej. (17:43)  

 

Wyniki imienne:  

ZA(15): Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Teresa Sobota, Rajmund 

Muskała, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania, Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Józef Duk, 

Sandra Tiszbierek, Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Agata Trusz  

 

PRZECIW(0):  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):  

 

Protokół nr XLI został przyjęty jednogłośnie.   

  

 

 



Ad. 9 Sprawy różne. (17:43) 

Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał pismo mieszkańców wsi Niezdrowice z prośbą 

do Pana Burmistrza o przejęcie przez Gminę Ujazd drogi powiatowej z terenu Niezdrowic tj: 

ul. Wiejska, wraz z odpowiednimi subwencjami na utrzymanie drogi. 

Pismo zostało dołączone do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady przekazał głos Staroście Strzeleckiemu -  Józefowi Swaczyna. 

Starosta Józef Swaczyna przekazał na ręce Przewodniczącego Rady podziękowanie w imieniu 

Rady i Zarządu Powiatu za wkład pracy i zaangażowanie wszystkich radnych w przyznaniu 

pomocy Powiatowi Strzeleckiemu. 

 

Starosta omówił trudną sytuację finansową Powiatu Strzeleckiego. Podkreślił, iż część dróg 

powiatowych już dawno powinno zostać przekształconych w drogi gminne. Omówił drogi                   

w obrębie Gminy Ujazd, które wymagają nakładu większych środków finansowych  i w jakim 

zakresie już zostały wyremontowane. Podkreślił, iż cała procedura dokumentacyjna  potrzebna 

do rozpoczęcia inwestycji może trwać nawet 1,5 roku. Mając większe środki do dyspozycji 

wszystkie drogi zostałyby wyremontowane, a z obecnego budżetu nie ma takiej możliwości. 

Wszelkie dodatkowe środki finansowe zostają przekazywane na szpital. 

 

Powiat zauważa sukces Gminy Ujazd w której podwoił się budżet.  Nie wszystkie gminy mają 

takie możliwości finansowe, dlatego dokładają do inwestycji niewielkie kwoty. Uratowaliśmy 

PKS i nie jest ważne kto ile dołożył, jest to sukces dla nas wszystkich. 80% pieniędzy w 

powiecie jest znaczonych, nie ma nawet możliwości zlikwidowania szkoły bez zgody 

Kuratorium.  Starosta podkreślił znaczenie zmniejszenia subwencji oświatowej w zakresie 

nauki języka niemieckiego. Sprawdzono natężenie ruchu drogowego na terenie Gminy Ujazd. 

Stworzono nieliczny punkt szczepień w województwie, a jako powiat  z tego tytułu nie 

otrzymano dodatkowych środków. Gminy pozyskały z tego tytułu środki, a w niektórych nawet 

nie było punktu szczepień. Motto przekazane przez Starostę: „Jeżeli za życia powiodło ci się 

bardziej niż innym to zbuduj długi stół, a nie wysoki mur”. 

 

Oddano głos Burmistrzowi, który zauważa, iż drogi w Gminie Ujazd omówione przez Starostę 

nie do końca są w dobrym stanie. Motto które przekazał Burmistrz: „Szukaj rozwiązań nie 

problemów”. Nadmienił, iż wielokrotnie składa się podziękowania byłemu Burmistrzowi za 

stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Gmina cały czas pozyskuje nowych inwestorów, 

nie spoczywa na laurach. Nie są dźwigane podatki i tym przyciągamy inwestorów. Kwestią 

sporną wydaje się po 20-latach drążenie tematu przekształcenia dróg powiatowych w drogi 

gminne. Można było to zmienić dużo wcześniej. Nie tylko powiat ma problemy finansowe, 

również gmina boryka się z wieloma problemami: wzrost inflacji, wzrost wszystkich kosztów 

obniżenie subwencji oświatowej. Gmina Ujazd szuka rozwiązań: zmniejszymy wydatki, 

pozyskujemy środki zewnętrzne. 

 

Wywiązała się dyskusja wśród radnych odnośnie remontów dróg, chodników, załatania dziur 

czy obcięcia drzew w poszczególnych miejscowościach Gminy Ujazd. Poproszono                                  

o terminowe odpowiedzi ze strony starostwa, gdyż często przychodzą już nieaktualne. 

Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń podsumował, iż drogi są w stanie tragicznym, 

najbardziej dotyczy to drogi Jaryszów-Ujazd. Cały ruch samochodowy przenosi się ulicą 

Starostrzelecką na strefę, aby unikać dziur. Po ostatnich wichurach mamy szczęście, że nikomu 

nic się nie stało 7 przewróconych drzew na odcinku Jaryszów-Ujazd.  

 



 

Radny Grzegorz Olesz zadał pytanie odnośnie dotacji na utrzymanie 1 km drogi powiatowej, 

ile wynosi budżet powiatu przeznaczony na drogi i ile kosztuje utrzymanie Zarządu Powiatu? 

Starosta odpowiedział, iż na drogi jest 6, 7 mln zł. Mamy 312 km dróg łącznie. Odnośnie 

utrzymania Zarządu Powiatu sam Starosta zarabia porównywalnie do Dyrektora szpitala, czy 

Dyrektora PKS-u, a wykwalifikowani pracownicy odchodzą ze starostwa do firm prywatnych 

bo tam dostają dużo większe premie i podwyżki. 

Radna Dorota Stanek zapytała czy jako radni mamy wpływ na podział dotacji z powiatu dla 

naszej gminy i czy będzie realizowany remont mostu na Kanale Gliwickim? Starosta 

poinformował, że most zostanie pomalowany, na większy remont nie ma środków. Radny 

Grzegosz Olesz zasugerował - jeśli nie będzie konkretnego remontu mostu to za chwilę nie 

będzie czego remontować. Niezdrowice nie ma co liczyć na remonty, w związku z czym 

konieczne było wystosowanie pisma. 

Burmistrz dopowiedział, iż z bezsilności podjęliśmy decyzje o przekazaniu dotacji celowych 

na remonty dróg powiatowych. Drogi są w tak złym stanie, że nie można już dłużej czekać. 

Podziękował Staroście za obecność i wypowiedź. 

 

Przewodniczący Rady oddał głos Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Strzelcach Opolskich Panu Pawłowi Poliwoda.  

 

Zastępca Komendanta Paweł Poliwoda zwrócił się do radnych z prośbę o udzielenie wsparcia 

finansowego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.  

Obecnie na wyposażeniu tut. komendy znajduje się samochód GBARt 2,5/16 z 2011 roku, 

który pełni rolę pojazdu „pierwszego wyjazdu” co oznacza, że jest dysponowany do większości 

zdarzeń na terenie naszego powiatu. Jest to podstawowe narzędzie pracy strażaków pełniących 

służbę Jednostce Ratowniczo Gaśniczej i jego sprawność ma duże znaczenie, w zapewnieniu 

bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu strzeleckiego. Obecnie używany pojazd jest już bardzo 

wyeksploatowany i był już wielokrotnie naprawiany.  

Pismo zostało dołączone do protokołu. 

 

Radny Grzegorz Olesz dopytał o przekazanie poprzedniego samochodu, czy są jakieś 

ustalenia? Zastępca Komendanta Piotr Poliwoda odpowiedział, że samochód zostanie 

przekazany do jednej z gmin, nie mamy ustaleń do której.  

 

Zaproponowano kwotę 50.000,00 zł. Radni dopytali Panią Skarbnik czy Gmina Ujazd może 

pozwolić sobie na taki wydatek. Skarbnik Longina Napieracz wyjaśniła, iż w związku ze 

wzrostem cen i rosnącą inflacją należy się dobrze zastanowić nad tym jaką można by 

przeznaczyć kwotę. Burmistrz zaproponował kwotę 35.000,00 zł, gdyż taka kwota została 

wcześniej przeznaczona na zakup samochodu dla Policji.  

 

Radna Dorota Stanek jako Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki złożyła 

wniosek o dofinansowanie do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich w kwocie 35.000,00 zł. 

Burmistrz poprosił o wyrażanie swojej opinii poprzez głosowanie.  

Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń - Kto jest za udzieleniem wsparcia finansowego                          

w kwocie 35.000,00 zł  (za podniesieniem ręki):  

ZA 15  

PRZECIW 0  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 



 

Ad. 10 Zakończenie posiedzenia. (19:30)  
 

Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XLII sesję Rady Miejskiej.  

  

  

 

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

na stronie BIP Urzędu.   

  

  

  

Protokołowała:                      Przewodniczący obrad:   

Adriana Kurkiewicz                          Tomasz Cichoń  

  

  


