
Protokół sesji  

XLV Sesja Rady Miejskiej  

 

Obrady rozpoczęto 25-04-2022 o godz. 16:08, a zakończono o godz. 18:12 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. Grzegorz Olesz 

10. Paweł Michalski 

11. Teresa Sobota 

12. Monika Szarf 

13. Agata Trusz 

14. Sandra Tiszbierek 

 

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:06)  

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

Hubert Ibrom, Skarbnik Gminy Longina Napieracz, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Piotr Przygoda, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności 

Kulturalnej Krystyna Kałużny, Ireneusz Perkowski właściciel firmy Eisall założyciel pierwszej 

w Polskie Spółdzielni Energetycznej, Pan Piotr Kołodziej, Pan Tadeusz Baj firma Smart ETC. 

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

stanowiło prawomocne quorum.  

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:08) 
 

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) wyznaczenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na 

terenie gminy Ujazd; 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych 

przystanków; 

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

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok. 



 

 

6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z 

organizacjami pozarządowymi za rok 2021. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Przyjęcie protokołu XLIII i XLIV Sesji Rady Miejskiej. 

11. Sprawy różne. 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom złożył wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu do 

porządku obrad pod nazwą - omówienie możliwości założenia Spółdzielni Energetycznej.                 

W wyniku głosowania nad nowym porządkiem obrad wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

Dodatkowy punkt został wprowadzony jako punkt 3.  

 

 

Przyjęcie porządku obrad (16:15). 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Sandra Tiszbierek, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Monika Szarf, Teresa Sobota, Agata 

Trusz, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Dorota Stanek, 

Andrzej Grabiec, Rajmund Muskała, Paweł Michalski  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Małgorzata Michalska 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 3. Omówienie możliwości założenia Spółdzielni Energetycznej (16:15). 

Ireneusz Perkowski założyciel pierwszej w Polskie Spółdzielni Energetycznej omówił 

możliwość założenie Spółdzielni Energetycznej w Gminie Ujazd. Szczegółowe materiały 

dotyczące Spółdzielni Energetycznej zostały dołączone do protokołu. 

Spółdzielnie energetyczne działają w oparciu o system prosumencki polegający na rozliczeniu 

energii na podstawie tzw. opustów. Sprzedawca energii rozlicza się ze spółdzielnią 

energetyczną jedynie z różnicy pomiędzy ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 

dystrybucyjnej elektroenergetycznej i ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci na potrzeby 

własne przez spółdzielnię (jej członków) w stosunku skorygowanym współczynnikiem 

ilościowym 1 do 0,6 (w przypadku prosumentów indywidualnych stosuje się w zależności od 

mocy instalacji współczynniki 1 do 0,8 lub 1 do 0,7). Innymi słowy, za 1 MWh energii 

wytworzonej przez spółdzielnię i niewykorzystanej w danym momencie przez członków 

spółdzielni, czyli wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej (sieć w tej sytuacji spełnia rolę 

magazynu niewykorzystanej przez spółdzielnię energii), można z niej pobrać 0,6 MWh energii. 

Może się to dziać w dowolnym momencie w ramach okresu rozliczeniowego, gdy źródła 

wytwórcze spółdzielni nie będą pokrywać bieżącego zapotrzebowania. Rozliczenie to dotyczy 

energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej przez wszystkich 



wytwórców i odbiorców energii elektrycznej będących członkami spółdzielni energetycznej. 

Taka sama zasada obowiązuje, jeżeli przedmiotem działania spółdzielni jest ciepło, lub biogaz. 

Zasadniczymi celami tworzenia spółdzielni energetycznej są m.in: 

a) budowa lokalnej samowystarczalności energetycznej, 

b) zwiększenie niezależności energetycznej  obszaru Gminy Ujazd, 

c) poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy, w tym    

zwiększenie konkurencyjności, uzyskanej dzięki tańszej energii elektrycznej, 

d) zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń dzięki wykorzystaniu źródeł OZE .  

e) zapewnienie tańszej energii dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym 

 

Spółdzielnia energetyczna będąc prosumentem funkcjonuje w systemie elektroenergetycznym 

na mocy umowy kompleksowej podpisanej z zewnętrznym sprzedawcą energii. Umowa ta 

reguluje kwestie zarówno dystrybucji, jak i sprzedaży ewentualnych niedoborów energii do 

spółdzielni. Dla sprzedawcy energii spółdzielnia energetyczna jest jednym, zbiorowym 

odbiorcą końcowym podlegającym pojedynczemu rozliczeniu. Na potrzeby wewnętrznych 

rozliczeń spółdzielni energetycznej pomiędzy jej poszczególnymi członkami, sprzedawca 

podaje ilości wprowadzonej i pobranej z sieci energii przez poszczególnych członków 

spółdzielni. Spółdzielnia rozlicza je zgodnie z wewnętrznie przyjętymi zasadami. Ilość 

niewykorzystanej energii pozostaje do odebrania (skompensowania) w ramach danego 12 

miesięcznego okresu rozliczeniowego.  

Funkcjonowanie spółdzielni energetycznej wiąże się z konkretnymi korzyściami na poziomie 

spółdzielni, które następnie mogą być kaskadowane na jej członków. Rozliczenie spółdzielni 

energetycznej realizowane jest przez sprzedawcę, w modelu opustowym, na podstawie danych 

pomiarowych przekazanych przez OSD.  

Pierwszą z korzyści jest: 

a) maksymalizacja autokonsumpcji energii - uzyskiwana dzięki saldowaniu dobowo-

godzinowym ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej 

przez wszystkich wytwórców i odbiorców wchodzących w skład spółdzielni 

energetycznej po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii 

wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej z wszystkich faz instalacji. 

Od rozliczonej ilości energii elektrycznej spółdzielnia energetyczna: 

b) nie uiszcza na rzecz sprzedawcy opłat rozliczeniowych,  

c) nie uiszcza opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości pobranej 

energii elektrycznej przez wszystkich wytwórców i odbiorców spółdzielni (składnik 

zmienny dystrybucyjny). 

W odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach 

odnawialnych źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich 

odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej: 

d) nie nalicza się i nie pobiera: 

• opłaty OZE, o której mowa w art. 95. ust. 1 ustawy o Odnawialnych Źródłach 

Energii, 

• opłaty mocowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku 

mocy, 

• opłaty kogeneracyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. 

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, 

• podatku akcyzowego pod warunkiem, że łączna moc zainstalowana elektryczna 

wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii spółdzielni energetycznej nie 

przekracza 1 MW; 



e) nie stosuje się obowiązków umarzania świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty 

zastępczej o których mowa w art. 52. ust. 1 (certyfikaty zielone, błękitne), ani 

wynikających z art. 10 ustawy o efektywności energetycznej (certyfikaty białe). 

Radny Kamil Głowania – wykorzystane 1 do 1 KW produkcji np.: 10 KW, a w użyciu w tym 

samym momencie około 12 KW, w jaki sposób będzie dzielone to, kto ma dopłacić, czyli 

zużywa więcej. Czy to będzie rozliczane indywidualnie? Pan Ireneusz Perkowski – zasady 

rozliczeń w Spółdzielni ustalają wszyscy członkowie na walnym zgromadzeniu. Metod jest 

kilka. Członkowie muszą mieć zabudowane liczniki z rejestracją poboru godzinowego. 

Strukturę poboru dzielimy proporcjonalnie wobec wszystkich członków. Radny Kamil 

Głowania dopytał, kto będzie się zajmować rozliczeniami? Pan Ireneusz Perkowski 

odpowiedział, iż o tym zadecyduje Zarząd, albo będzie to nieodpłatnie rozliczane przez Tauron 

na ich zasadach (nie muszą być korzystne) lub Zarząd będzie rozliczać sam. 

Radny Paweł Michalski -jeżeli będzie Spółdzielnia Energetyczna z obiektów gminnych to czy 

Gmina może przystąpić? I drugie pytanie, jeżeli fotowoltaika była za dużo użytkowana czy ta 

moc nam się inkasuje? Ireneusz Perkowski – Gmina może być członkiem Spółdzielni. 

Inwestując we własne źródła, może zasilać z tego wszystkie obiekty. Spółdzielnia musi być 

założona z trzech podmiotów posiadających osobowość prawną lub 10 członków 

indywidualnych. Może być wariant mieszany. Radny Paweł Michalski dopytał o przyłączenie 

szkół. Ireneusz Perkowski dopowiedział, iż szkoły mogą zostać podłączone. Załóżmy, że jest 5 

szkół powinien być dla każdej szkoły jeden magazyn energii lub co najmniej jeden dla 

wszystkich, ale jest to nowe rozwiązanie jeszcze nie przetestowane z Tauronem Dystrybucją. 

W wakacje szkoła będzie produkowała najwięcej prądu, a nie będzie z niego korzystać. W 

przypadku nowych szkół lub zmodernizowanych na pewno będzie się to opłacać. Spółdzielnia 

nie może sprzedawać energii na zewnątrz. 

Radny Józef Duk – mam własną fotowoltaikę, a w sytuacji wysokiego napięcia wyłącza się, co 

robić?  Ireneusz Perkowski  zasugerował, aby inwestować w sieci i szukać dotacji na własny 

magazyn energii. Pan Piotr Kołodziej - obserwować napięcie z sieci, pisać skargi do Tauronu, 

a jak to nie pomoże do Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli chodzi o szkoły, muszą być 

magazyny energii, w tej sytuacji największy problem będzie z wykryciem źródła energii. W tej 

kwestii jeszcze nikt nie ma doświadczenia. 

Radna Dorota Stanek zapytała o to, czy są uregulowane przepisy prawne w tym zakresie, czy 

można sprzedać Spółdzielnię oraz jaki jest powód przybycia Panów na Sesję? Ireneusz 

Perkowski odpowiedział, iż jest ustawa o odnawialnych źródłach energii, a od 1 kwietnia 

Rozporządzenie dotyczące Spółdzielni. Nie ma możliwości sprzedaży Spółdzielni. Radna 

dopytała, skąd będą pieniądze na utrzymanie, czy koszty? Ireneusz Perkowski dodał – Pani 

sprzedaje członkom Spółdzielni energię, od każdej kilowatogodziny jest 1 grosz na utrzymanie. 

Należy zwrócić uwagę, jakie wynagrodzenie ustalić dla Prezesa Zarządu. 

Burmistrz -pieniądz rządzi światem. W tym roku zauważamy bardzo duży wzrost cen energii. 

Gmina zapłaci 500 000,00 zł więcej za energię niż rok temu. Kwestia ekologii jest najbardziej 

uznawana w dotacjach unijnych. Mamy 3 hektary terenu, na którym możemy stworzyć farmę 

fotowoltaiczną. Część zostanie sprzedana Katowickiej Strefie Ekonomicznej na budowę 

oczyszczalni ścieków. Spółdzielnię stworzylibyśmy z trzech podmiotów - Urząd Gminy, 

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej oraz Gminne Zrzeszenie LZS.                                

W pierwszym kroku możemy liczyć na wsparcie firmy Smart ETC, która stworzy farmę 

fotowoltaiczną na terenie 3 hektarów o mocy 3 KW w Sieroniowicach lub w Zimnej Wódce. 



Wsparciem dla gminy byłby Pan Ireneusz Perkowski, który ma największe doświadczenie przy 

zakładaniu Spółdzielni Energetycznej. Gmina Ujazd w kolejnym kroku byłaby najtańszą gminą 

do życia ze względu na ceny prądu. 

Radny Kamil Głowania - co w sytuacji, gdy nie będzie wytwarzana odpowiednia ilość energii 

do potrzeb, czy mogą być jakieś konsekwencje? Ireneusz Perkowski - nie ma konsekwencji               

w sytuacji, gdy nie świeci słońce i mamy za małą produkcję. Nie mamy na to wpływu, musimy 

tylko udowodnić, że instalacja może wyprodukować zapotrzebowaną energię. Burmistrz 

dopowiedział, że stopniowo będziemy wdrażać ten proces, a po ustabilizowaniu będzie można 

przyjmować członków indywidualnych, aby cała gmina mogła z tego korzystać. 

Ad.4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między 

sesyjnym (17:24). 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  

w okresie między sesjami tj. od dnia 29 marca 2022 r. do 25 kwietnia 2022 r.  

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 5. Informacja o pracy Burmistrza. (17:25)  

 

Wydano zarządzenia w sprawie:  

-Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

- Zmiany planów finansowych na 2022 rok; 

 

Podpisano umowę z: 

 

- Domel inż. Iwona Dołżycka Dąbrowa – odwodnienie dróg w Kluczu -opracowanie 

koncepcji, na kwotę 39,975,00 zł 

 

Ponadto: 

1) brałem udział w spotkaniu z nowym inwestorem przy ul. Irlanckiej w Olszowej 

2) uczestniczyłem w spotkaniu z wojewodą w sprawie uchodźców z Ukrainy 

3) zostałem uhonorowany złotym laurem w kategorii Menadżer, Lider społeczno - 

gospodarczy- przyznana przez Opolską Izbę Gospodarczą 

4) uczestniczyłem w uroczystości zaprzysiężenia Komendanta Powiatowego PSP w 

Strzelcach Opolskich. 

 

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

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. wyznaczenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie 

gminy Ujazd (17:27) 

 

Projekt uchwały przedstawiła Katarzyna Tomczyk-Zastępca Burmistrza. Uchwała została 

szczegółowo omówiona podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej                   

w Ujeździe dnia 21 kwietnia 2022 roku. 

 



Radna Dorota Stanek odczytała pozytywne stanowisko Komisji Stałych Rady Miejskiej                         

w Ujeździe. 

 

Radny Paweł Michalski dopytał o zatoczkę w Zimnej Wódce tam odbierano pasażerów z lewej 

i prawej strony drogi, jak to będzie wyglądało teraz? Pani Katarzyna Tomczyk -  Zastępca 

Burmistrza odpowiedziała, iż po nowemu autobus będzie odbierał tylko z prawej strony. 

 

Głosowanie uchwały XLV.292.2022 w sprawie wyznaczenia wstępnej lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ujazd (17:31) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Agata Trusz, Sandra Tiszbierek, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Monika Szarf, Grzegorz 

Olesz, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Sebastian Bednarek, Rajmund Muskała, 

Paweł Michalski, Dorota Stanek, Barbara Matuszek  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Małgorzata Michalska 

 

Uchwała nr XLV.292.2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

b. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych 

przystanków (17:32) 

 

Projekt uchwały przedstawiła Katarzyna Tomczyk-Zastępca Burmistrza. Uchwała została 

szczegółowo omówiona podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej                   

w Ujeździe dnia 21 kwietnia 2022 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinię. 

Radni nie wnieśli uwag. 
 

Głosowanie uchwały XLV.293.2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych 

przystanków (17:35) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Agata Trusz, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Teresa 

Sobota, Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, 

Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Dorota Stanek 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Małgorzata Michalska 

 

Uchwała nr XLV.293.2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  



 

c. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok (17:35) 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Huberta Ibrom. Projekt był 

szczegółowo omówiony przez Longinę Napieracz - Skarbnika Gminy podczas wspólnego 

posiedzenia Komisji Stałych dnia 21 kwietnia 2022r. Dopowiedziano o zmianie dotyczącej 

zakupu samobieżnej kosiarki „TORO 450 D” w kwocie 18 000,00 zł.  

 

Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinię. 

Radny Józef Duk zadał pytanie kto jest właścicielem tej kosiarki? Burmistrz - nie odpowiem 

na to pytanie. Radny Grzegorz Olesz – jeżeli te środki są przenoszone ze środków na remont 

OSP Stary Ujazd, to tam już nie są potrzebne? Burmistrz odpowiedział, iż sprawdzono 

fundamenty w OSP w Starym Ujeździe i są stabilne, dlatego środki na ten cel mogą zostać 

przeniesione. 
 

Głosowanie uchwały XLV.294.2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok 

(16:54) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Tomasz Cichoń, Sandra Tiszbierek, Agata Trusz, Monika Szarf, Kamil Głowania, Paweł 

Michalski, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec, Józef 

Duk, Dorota Stanek, Grzegorz Olesz, Sebastian Bednarek  

PRZECIW (0)   

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)   

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Małgorzata Michalska 

 

Uchwała nr XLV.294.2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok (17:42) 

 

Burmistrz Hubert Ibrom przedstawił projekt uchwały. Zmiany są tożsame z uchwałą                             

o zmianach budżetu i w budżecie gminy na 2022 rok. 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 

695 598,60 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 695 598,60 zł , dochody majątkowe 

nie uległy zmianie. 

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 41 708 715,57 zł, dochody 

bieżące - 33 398 942,63 zł, dochody majątkowe - 8 309 772,94 zł. 

Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększył się o kwotę 695 598,60 zł. 

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 680 598,60 zł, plan wydatków majątkowych 

zwiększył się o kwotę 15 000,00 zł. Po zmianach kwota wydatków ogółem 43 055 271,76 zł, 

w tym: wydatki bieżące 31 265 766,80 zł, wydatki majątkowe - 11 789 504,96 zł. 

 



Wynik – Po zmianach w 2022 roku planowany jest deficyt w kwocie 1 346 556,19 

zł. Pokrycie deficytu planuje się sfinansować: 

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

-nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszone o środki w pkt 8 w kwocie 

4 986,40 zł; 

-wolne środki w kwocie 650 000,00 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 2 133 175,83 zł.  

Planowany przychody w 2022 roku wynoszą  2 830 556,198 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. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowanie uchwały XLV.295.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 

2022 rok (17:42) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Tomasz Cichoń, Sandra Tiszbierek, Agata Trusz, Monika Szarf, Kamil Głowania, Paweł 

Michalski, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec, Józef 

Duk, Dorota Stanek, Grzegorz Olesz, Sebastian Bednarek  

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Małgorzata Michalska 

Uchwała nr XLV.295.2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

 

Ad.7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z 

organizacjami pozarządowymi za rok 2021 (17:44) 

 

Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione podczas wspólnego posiedzenia Komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe dnia 21 kwietnia 2022 roku przez Sekretarza Gminy -

Danutę Ogaza.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

 

Ad.8 Ocena zasobów pomocy społecznej (17:44) 

 

Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione podczas wspólnego posiedzenia Komisji 

Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe dnia 21 kwietnia 2022 roku przez Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej Małgorzatę Bachen.  

 

Uwag nie zgłoszono. 



 

Ad. 9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (17:44) 

 

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Kamil Głowania odczytał 

wniosek, który został dołączony do protokołu.    

 

Ad. 10. Interpelacje i zapytania. (17:45) 

 

Przewodniczący Rady odczytał złożone interpelacje: 

  

- radnego Tomasza Cichoń z prośbą o: 

1) uzupełnienie tłuczniem wymytych przez deszcz poboczy przy głównej ulicy w przysiółku 

Buczki - przez braki tłucznia asfalt stopniowo na brzegach się obrywa, a przez to jest tam 

wysoki stopień pomiędzy asfaltem i gruntem obok, co powoduje niebezpieczeństwo 

uszkodzenia samochodów podczas mijania; 

2) likwidacja ogromnej ilości dziur na parkingu przy ruinach Zamku w Ujeździe - dziury 

systematycznie się pogłębiają, co powoduje niebezpieczeństwo uszkodzenia samochodów.   

 

Odpowiedź na poprzednie interpelacje załączono do protokołu. 

 

Ad. 11. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV Sesji Rady Miejskiej. (17:46) 

 

Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej (17:47) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Dorota Stanek, Kamil Głowania, Sandra Tiszbierek, Agata Trusz, Monika Szarf, Tomasz 

Cichoń, Teresa Sobota, Rajmund Muskała, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Barbara 

Matuszek, Grzegorz Olesz, Józef Duk, Paweł Michalski 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Małgorzata Michalska 

 

Protokół nr XLIII został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej (17:47) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Dorota Stanek, Kamil Głowania, Sandra Tiszbierek, Agata Trusz, Monika Szarf, Tomasz 

Cichoń, Teresa Sobota, Rajmund Muskała, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Barbara 

Matuszek, Grzegorz Olesz, Józef Duk, Paweł Michalski 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1) 

Małgorzata Michalska 

 

Protokół nr XLIV został przyjęty jednogłośnie. 



Ad. 12. Sprawy różne. (17:47) 

 

Przewodniczący Rady wspomniał o piśmie - podziękowania Posła Tomasza Kostuś za podjęcie 

Uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

przez Radę Miejską w Ujeździe. Pismo dołączono do protokołu.   

Radna Agata Trusz poprosiła o wyjaśnienie odpowiedzi na temat interpelacji złożonej podczas 

ostatniej Sesji. Czy teren wskazany w piśmie zostanie uporządkowany, czy nie? Dyrektor Piotr 

Przygoda wyjaśnia, że wspólnie z Radą należy się zastanowić co z tym terenem zrobić. 

Proponujemy tam postawić ławkę lub zrobić skwerek. Jeżeli Burmistrz wyda zlecenie 

uporządkowania tego terenu, to zostanie to zrobione. Burmistrz dopowiedział - w przypadku 

niewielkich kosztów, czyli uporządkowanie, wykoszenie traw nie ma przeciwwskazań. Na 

większe działania nie mamy środków w budżecie. Dyrektor Piotr Przygoda proponuje 

zamontowanie na tym terenie kamery w celu odstraszenia osób śmiecących. 

Radna Dorota Stanek również poprosiła o wyjaśnienie odpowiedzi na interpelację dotyczącą 

wymiany piasku w piaskownicy na Osiedlu Piaski. Dyrektor Piotr Przygoda – jesteśmy w 

trakcie porządkowania tego terenu. To nie jest piaskownica, gdyby była obowiązują inne 

przepisy i miejsce to musiałoby być zamykane. Plac zabaw na Osiedlu Piaski to teren 

bezpieczny dla zabawy, który zostanie uporządkowany. Radna Dorota Stanek – druga 

odpowiedź na interpelacje jest gorsza. Nie wskazano bezpiecznego przejścia dzieci z Osiedla 

Piaski do szkoły w Ujeździe, dalej prośba o autobus dla dzieci. Burmistrz odpowiedział, iż w 

każdej miejscowości możemy znaleźć takie niebezpieczne przejścia. Ma to powiązanie z 

drogami powiatowymi i w tej kwestii już nie mamy dużo do powiedzenia.  

Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń wskazał problem postoju samochodów przy cmentarzu 

w Ujeździe. Interwencje Policji nic nie dają. Ludzie mają takie przyzwyczajenia. Należałoby 

interweniować do Policji jak najczęściej, aby zmienić te złe przyzwyczajenia. 

Radny Paweł Michalski – co ze zniszczonymi znakami w Zimnej Wódce, czy kamery coś 

pomogły? Burmistrz – sprawa ta została zaraz zgłoszona na Policję. Jest prowadzone 

postępowanie, są zbierane dowody. Radny Paweł Michalski dopytał, czy droga powiatowa ma 

na to ubezpieczenie? Burmistrz dopowiedział, iż pracownicy powiatu sprawdzali oznakowanie 

gminy i znaki mają zostać uzupełniane. Radny Michalski – jaki jest czasookres na to? Burmistrz 

– nie mamy takiej wiedzy, jutro dopytam o sprawę ze znakami i poinformuję. 

Radny Józef Duk przypominam o drodze Jaryszów - Ujazd i o drzewach, czy będzie 

jakakolwiek odpowiedź ze strony powiatu? Burmistrz prosi o pozytywne nastawienie. 

Ukoronowaliśmy drzewa, tam gdzie było to zgłaszane i zrobiliśmy chodnik powiatowy w 100%            

ze środków gminnych. 

Radny Grzegorz Olesz zaprasza na Bieg Zeflika 15 maja 2022 r. 

Przewodniczący Rady przypomina o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia. 

 

Ad. 13. Zakończenie posiedzenia. (18:12) 

 

Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XLV 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  


