
Protokół sesji  

XLIV Sesja Rady Miejskiej  

 

Obrady rozpoczęto 14-04-2022 o godz. 08:07, a zakończono o godz. 08:23 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. Paweł Michalski  

11. Grzegorz Olesz  

12. Teresa Sobota  

13. Monika Szarf  

14. Agata Trusz 

 

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (08:07)  

Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło 14 radnych, Sekretarz Gminy 

Danuta Ogaza, Skarbnik Gminy Longina Napieracz, Dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Piotr Przygoda. 

W związku z powyższym na ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 14 radnych, co 

stanowiło prawomocne quorum.  

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (08:07) 
 

Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 r. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza Ujazdu Huberta Ibrom o wprowadzenie 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budżetowego jako dodatkowego punktu do przedstawionego 

porządku obrad. W wyniku głosowania wniosek został jednogłośnie przyjęty. Projekt uchwały 

został wprowadzony w punkcie 3 jako podpunkt b). 

 

Przyjęcie porządku obrad (08:09). 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Agata Trusz, Paweł Michalski, Barbara Matuszek, Monika Szarf, Kamil Głowania, Sebastian 

Bednarek, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska, Grzegorz 

Olesz, Teresa Sobota, Dorota Stanek, Rajmund Muskała  



PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sandra Tiszbierek 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 r. (08:09) 

 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Longina Napieracz.  

Omówiono 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 63 680,00 zł; 

2) Zwiększenie  planu wydatków w kwocie 63 680,00 zł. 

 

Skarbnik Gminy dopowiedziała, iż uchwałą wprowadza się dwa upoważnienia dla Burmistrza 

Ujazdu:  

- do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania 

przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa; 

- do  dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu  

związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych , o ile zmiana 

ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Powyższe upoważnienia, pozwolą na wprowadzanie wpływających dochodów na pomoc 

uchodźcom - zarządzeniem do budżetu gminy, bez każdorazowego podejmowania uchwał 

przez Radę Gminy na sesjach. 

 

Wywiązała się dyskusja odnośnie środków pieniężnych wykazanych w uchwale w sprawie 

zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2022 r.  

Radny Paweł Michalski - czy te środki są tylko na zadania związane z uchodźcami i czy te 

upoważnienia Burmistrza również? Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z zapisami w projekcie 

uchwały środki mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tak samo 

upoważnienie Burmistrza może być wykorzystane tylko to tych zadań. 

Radny Kamil Głowania zadał pytanie odnośnie realizacji wypłat - 300 zł dla uchodźców. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej 

bez wydawania decyzji, informacją będą przyznawane świadczenia. Radny dopytał czy jest 

weryfikowane pobieranie tego świadczenia w innych gminach? Sekretarz Danuta Ogaza –                  

w programie do obsługi tego zadania jest możliwość weryfikacji po nr PESEL, tak jak to było 

przy świadczeniu wychowawczym czy świadczeniach rodzinnych. Program jest do tego 

przygotowany. 

 

Głosowanie uchwały XLIV.290.2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 r  

(08:20) 

 

 



Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Grzegorz Olesz, Paweł Michalski, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Monika 

Szarf, Sebastian Bednarek, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Małgorzata 

Michalska, Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Józef Duk  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sandra Tiszbierek 

 

Uchwała nr XLIV.290.2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

b. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla 

samorządowego zakładu budżetowego (08:20) 

 

Uchwała została omówiona przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Piotra Przygodę. Po przekazaniu uchwały nr XLIII.284.2022 z dnia 28-03-2022 r. do nadzoru 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, kolegiant nie zgodził się z zapisem                                      

o wprowadzeniu dotacji od 01.01.2022 r. w związku z czym najlepszym rozwiązaniem, będzie 

usunięcie zapisu „od 01.01.2022 r.” aby uniknąć Kolegium Odwoławczego. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 
 

Głosowanie uchwały XLIV.291.2022 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenie stawki dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (08:22) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Agata Trusz, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Rajmund 

Muskała, Małgorzata Michalska, Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Józef 

Duk, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sandra Tiszbierek 

 

Uchwała nr XLIV.291.2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

Ad. 4. Zakończenie posiedzenia. (08:23) 

Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia 

oraz życzył zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych. 

 

Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XLIV 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  



 


