
Protokół sesji  

XLVI Sesja Rady Miejskiej  

 

Obrady rozpoczęto 30-05-2022 o godz. 16:06, a zakończono o godz. 17:36 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:  

1. Tomasz Cichoń  

2. Dorota Stanek  

3. Rajmund Muskała  

4. Józef Duk  

5. Kamil Głowania  

6. Barbara Matuszek  

7. Andrzej Grabiec  

8. Małgorzata Michalska  

9. Grzegorz Olesz  

10. Teresa Sobota  

11. Monika Szarf  

12. Agata Trusz  

13. Sandra Tiszbierek 

 

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

Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło 13 radnych, Burmistrz Ujazdu 

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

i Mieszkaniowej Piotr Przygoda, Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty -Małgorzata Kulesa. 

W związku z powyższym na ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 13 radnych, co 

stanowiło prawomocne quorum.  

Nastąpiła zmiana kworum (16:06) 

Do Sesji dołączył radny: 

Paweł Michalski 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:06) 
 

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) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w 

Kluczu na przeprowadzenie konserwacji bocznego ołtarza w kościele p.w. Matki 

Boskiej Śnieżnej w Olszowej; 

b) środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania; 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na 

rzecz Powiatu Strzeleckiego; 

d) deklaracji przystąpienia Gminy Ujazd do prac nad utworzeniem Spółdzielni 

Energetycznej; 

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



f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  
 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Przyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Miejskiej. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przyjęcie porządku obrad (16:08). 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Agata Trusz, Grzegorz 

Olesz, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Andrzej Grabiec, 

Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Dorota Stanek  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sebastian Bednarek  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

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 26 kwietnia 2022 r. do 30 maja 2022 r.  

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:09)  

 

Wydano zarządzenia w sprawie: 

-Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego ,położonych na terenie Gminy Ujazd  Zmian budżetu gminy 

-Zmiany planów finansowych na 2022 rok; 

-Odwołanie i powołanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie; 

-Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, 

położonej w Gminie Ujazd; 

Podpisano umowę z: 

 Elin Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn -Koźle ul. Przyjaźni 113 opracowanie kosztorysu 

na roboty poprawkowe związane z rozmyciem skarpy i uszkodzeniem wylotu WL-3 zbiornika 

RONDO w Zimnej Wódce na kwotę 3075,00zł  MOyE Studio Projektowe mag inż. arch. Anna 

Stasz Gogolin — wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej 

dla placu zabaw w Ujeździe na kwotę 5500,00 zł. 

 

 



Ponadto: 

l) Spotkałem się z właścicielami, dyrektorami , prezesami firm znajdujących się na terenach 

Strefy Aktywności Gospodarczej w temacie spraw bieżących, 

2) brałem udział w spotkaniu T SKN w sprawie nauki j. niemieckiego,  

3) brałem udział w konferencji dziedzictwa kulturowego w Uniejowie 

4) spotkałem się ze Strażakami z okazji ich święta 

5) prowadziłem zajęcia w CKZiU w Strzelcach Op. 

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

 

Radna Agata Trusz zapytała o ilość lekcji języka niemieckiego po obniżeniu subwencji 

oświatowej. Burmistrz odpowiedział, iż Gmina Ujazd chce utrzymać naukę na tym samym 

poziomie tz: 3 godziny tygodniowo, będziemy próbowali zdobyć refundacje na ten cel. Radna 

dopytała, jaki jest to koszt dla budżetu gminy? Burmistrz - jest to koszt etatu nauczycielskiego. 

Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa dopowiedziała, że dostaliśmy 340 000 zł mniej, a w nowym 

roku te koszty wzrosną. 

Radna Agata Trusz dopytała o sprzedaż nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej, czy 

jest gdzieś wykaz? Burmistrz odpowiedział – cały wykaz jest na stronie Urzędu Miejskiego, jest 

to pokłosie po przyjęciu uchwały Rady Miejskiej w poprzednich miesiącach. 

Radna Dorota Stanek zapytała jak inne gminy będą dofinansowywać naukę języka niemieckiego, 

czy też będą utrzymywać poziom 3 godzin tygodniowo? Burmistrz - większe gminy jak 

Kędzierzyn-Koźle będą dokładać do jednej godziny tygodniowo, natomiast mniejsze gminy tj: 

Izbicko też 3 godziny. 

Radna Agata Trusz dopytała o umowę z Panem Arkadiuszem Miszkiewiczem czy to jest na Strefie? 

Burmistrz – to jest na ten zbiornik kanalizacji deszczowej. W 2018 r. powstały 3 zbiorniki 

przyjmujące wodę deszczową. W jednym zbiorniku nastąpiła degradacja. Firma Lech Plast może 

ponieść z tego tytułu szkody. Zastępca Burmistrza - Katarzyna Tomczyk dopowiedziała, iż Firma 

Bito nie wykonała podłączenia zgodnie z warunkami określonymi przez gminę. Po analizie 

obciążymy kosztami. Radna Agata Trusz dopytała czy obejmuje to gwarancja? Katarzyna 

Tomczyk – to nie jest objęte gwarancją. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej                     

w Kluczu na przeprowadzenie konserwacji bocznego ołtarza w kościele p.w. Matki 

Boskiej Śnieżnej w Olszowej (16:22) 

 

Projekt uchwały przedstawiła szczegółowo Martyna Obajtek- Inspektor ds. planowania 

przestrzennego i obsługi inwestora podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Ujeździe dnia 23 maja 2022 roku. Burmistrz Hubert Ibrom omówił tylko główne 

założenia. 

 

Radna Dorota Stanek odczytała pozytywne stanowisko Komisji Stałych Rady Miejskiej                         

w Ujeździe. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowanie uchwały XLVI.296.2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Kluczu na przeprowadzenie konserwacji bocznego ołtarza w 

kościele p.w. Matki Boskiej Śnieżnej w Olszowej (16:24) 

 

 



Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Dorota Stanek, Agata Trusz, Kamil Głowania, Paweł Michalski, Grzegorz Olesz, Małgorzata 

Michalska, Teresa Sobota, Sandra Tiszbierek, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, 

Rajmund Muskała, Józef Duk, Tomasz Cichoń  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sebastian Bednarek 

Uchwała nr XLVI.296.2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

sesji.  

 

b. środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

(16:24) 

 

Projekt uchwały przedstawiła Małgorzata Kulesa - Dyrektor GZO. Uchwała została szczegółowo 

omówiona podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe dnia 23 

maja 2022 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinię. 

Radni nie wnieśli uwag. 
 

Głosowanie uchwały XLVI.297.2022 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz 

warunków i sposobu ich przyznawania (16:27) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14)  

Agata Trusz, Kamil Głowania, Sandra Tiszbierek, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, 

Teresa Sobota, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Józef Duk, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, 

Grzegorz Olesz, Paweł Michalski, Dorota Stanek  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sebastian Bednarek 

 

Uchwała nr XLVI.297.2022 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

sesji.  

 

c. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz 

Powiatu Strzeleckiego (16:27) 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Huberta Ibrom. Projekt był szczegółowo 

omówiony przez Katarzynę Tomczyk-Zastępcę Burmistrza podczas wspólnego posiedzenia 

Komisji Stałych dnia 23 maja 2022 r.  

 

Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały uwzględniającą 

wykreślenie w paragrafie 1 punktu 7. 

 

Radny Grzegorz Olesz – Starostwo zaproponowało remont odcinka drogi powiatowej                          

w Niezdrowicach. Nie jest to nasza wizją, że akurat w Niezdrowicach, chociaż wszystkie 

miejscowości mają drogi w strasznym stanie. Powinniśmy wykorzystać tą szansę, bo może się już 

nie pojawić. Radna Dorota Stanek – czy mamy środki zabezpieczone na ten cel? Skarbik Longina 



Napieracz – musimy zmniejszyć wolne środki, zostanie 500 000 zł. Radna Teresa Sobota – na 

Komisjach byliśmy wszyscy zszokowani tą decyzją powiatu. Mamy drogi w bardzo złym stanie,  

a tu akurat remont w Niezdrowicach. Po przeanalizowaniu jestem za przyjęciem tego punktu                    

w projekcie uchwały, gdyż remont każdego odcinka drogi powiatowej jest naprawdę ważny dla 

naszej gminy. Radny Józef Duk- nie jesteśmy przeciwni remontowi, tylko sposób działania 

powiatu jest dla nas niezrozumiały. Dlaczego nie zaczyna od dróg w gorszym stanie! Jaryszów 

czeka 20 lat na remont 50 m. odcinka drogi. W tej kwestii i tak nie mamy nic do powiedzenia. 

Musimy wykorzystać taką szansę. Burmistrz- ten remont miał być w jednym kawału, ale droga w 

części jest w dobrym stanie, dlatego z naszego wkładu wyremontujemy odcinek od strony Ujazdu 

- wjazd do Niezdrowic. Radny Tomasz Cichoń- powiat ustala swoje warunki, albo z nich 

skorzystamy, albo nie będzie szansy na remont. Radna Małgorzata Michalska – Niezdrowice od 3 

lat dostaje wiele dotacji, nie można mówić, że jest źle traktowane. Ten remont powinien być 

zrobiony w jednym kawałku, a nie na dwa odcinki podzielone. Radny Grzegorz Olesz 

dopowiedział, że ściągając dobry asfalt, byłoby to bardzo złe posunięcie, jeżeli jest tak dużo 

odcinków dróg do remontu. Radny Kamil Głowania – odcinek zaproponowany przez Burmistrza 

jest najgorszy, więc powinien być zrobiony. Musimy zwracać uwagę na bezpieczeństwo. Potrzeb 

jest bardzo dużo, im więcej zrobimy tym lepiej, bo będą zrobione dokładnie. Skarbnik Longina 

Napieracz dopowiedziała – jeżeli znajdziemy winnego awarii zbiornika na Strefie, to zwrócą nam 

się środki. 

 

Radni złożyli wniosek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego - wykreślenie w paragrafie                          

1 punktu 7 „Odnowa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – droga 

powiatowa 1457 O w m. Niezdrowice ul. Wiejska – 130.000,00 zł”. 

 

Głosowanie wniosek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego - wykreślenie w paragrafie                          

1 punktu 7 „Odnowa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego – droga 

powiatowa 1457 O w m. Niezdrowice ul. Wiejska – 130.000,00 zł” (16:53) 

 

Wyniki imienne:  

ZA (1)  

Agata Trusz  

PRZECIW (11)  

Kamil Głowania, Dorota Stanek, Józef Duk, Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, 

Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Monika Szarf 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)  

Sandra Tiszbierek, Andrzej Grabiec  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sebastian Bednarek 
 

Wniosek został odrzucony większością głosów (16:53) 

 

Głosowanie uchwały XLVI.298.2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

na rzecz Powiatu Strzeleckiego (16:54) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12)  

Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń, Rajmund Muskała, 

Grzegorz Olesz, Teresa Sobota, Paweł Michalski, Dorota Stanek, Józef Duk, Monika Szarf, 

Małgorzata Michalska  

PRZECIW (1) Agata Trusz  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)  

Sandra Tiszbierek  



NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sebastian Bednarek 

Uchwała nr XLVI.298.2022 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

d. deklaracji przystąpienia Gminy Ujazd do prac nad utworzeniem Spółdzielni 

Energetycznej (16:55) 

 

Projekt uchwały przedstawiła Katarzyna Tomczyk-Zastępca Burmistrza. Uchwała została 

szczegółowo omówiona podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej                   

w Ujeździe dnia 23 maja 2022 roku. Burmistrz Hubert Ibrom dopowiedział główne założenia. 

 

Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinię. 

Radni nie wnieśli uwag. 
 

Głosowanie uchwały XLVI.299.2022 w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Ujazd do prac nad 

utworzeniem Spółdzielni Energetycznej (16:58) 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11)  

Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Paweł Michalski, Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, 

Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Dorota Stanek, Józef Duk, Teresa Sobota 

PRZECIW (0)  

Gmina Ujazd  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)  

Sandra Tiszbierek, Agata Trusz, Małgorzata Michalska  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sebastian Bednarek 

 

Uchwała nr XLVI.299.2022 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 r. (16:58) 

 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Longina Napieracz wskazując dwie poprawki 

do projektu – korekta klasyfikacji budżetowej likwidacja źródeł ciepła – będą w dotacjach oraz 

korekta fundusz sołecki Stary Ujazd 20 000 zł miał być kontener na sprzęt na wydatki bieżące. 

Uchwała została szczegółowo omówiona podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Ujeździe dnia 23 maja 2022 roku. 

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 602 962,86 zł; 

2) Zmniejszenie  planu wydatków w kwocie 1 551 237,00 zł; 

3) Zwiększenie  planu wydatków w kwocie 4 690 529,86 zł; 

4) Zwiększenie planu przychodów w kwocie 2 536 330,00 zł. 

 

Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Radna Dorota Stanek – z czego wynika ta klasyfikacja? Skarbik Longina Napieracz  - to nie jest 

inwestycja, nie powstanie z tego środek trwały.  

 



Głosowanie uchwały XLVI.300.2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2022 r  

(17:02) 

 

Wyniki imienne:  

ZA (13)  

Paweł Michalski, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Małgorzata Michalska, Tomasz Cichoń, 

Teresa Sobota, Sandra Tiszbierek, Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Grzegorz Olesz, Dorota Stanek, 

Józef Duk, Barbara Matuszek  

PRZECIW (1)  

Agata Trusz  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sebastian Bednarek  

Uchwała nr XLVI.300.2022 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok (17:04) 

 

Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Longina Napieracz. Uchwała została 

szczegółowo omówiona podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej                   

w Ujeździe dnia 23 maja 2022 roku. 

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 1 

022 584,08 zł, dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 017 584,08 zł, dochody majątkowe 

zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł. 

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 42 731 299,65 zł, dochody bieżące - 

34 416 526,71 zł, dochody majątkowe - 8 314 772,94 zł. 

Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększył się o kwotę 3 558 914,08 zł. 

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 134 874,08 zł, plan wydatków majątkowych zwiększył 

się o kwotę 2 424 130,00 zł. Po zmianach kwota wydatków ogółem 46 614 185,84 zł, w tym: 

wydatki bieżące 32 400 550,88 zł, wydatki majątkowe - 14 213 634,96 zł. 

 

Wynik – Po zmianach w 2022 roku planowany jest deficyt w kwocie 3 882 886,19 

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 3 186 330,00 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 2 015 975,83 zł.  

Planowany przychody w 2022 roku wynoszą  5 366 886,19 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. 

Przewodnicząca Komisji odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 



Głosowanie uchwały XLVI.301.2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 

2022 rok (17:04) 

 

Wyniki imienne:  

ZA (13)  

Monika Szarf, Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, Kamil Głowania, Teresa 

Sobota, Rajmund Muskała, Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Andrzej Grabiec, Józef Duk, 

Barbara Matuszek, Sandra Tiszbierek  

PRZECIW (1)  

Agata Trusz  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sebastian Bednarek  

Uchwała nr XLVI.301.2022 została podjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do 

protokołu sesji.  

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania. (17:04) 

 

Przewodniczący Rady odczytał złożone interpelacje: 

  

- radnego Grzegorza Olesz (dot. Niezdrowic) z prośbą o: 

1) założenie masą bitumiczną dziur w nawierzchni na ulicy Ogrodowej i Nowej; 

2) naprawę kraty deszczowej na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Wiejskiej; 

3) ustawienie znaków „strefy zamieszkałej” na ulicach Lipowej, Polnej, Leśnej, Ogrodowej, co 

pozwoli skutecznie ograniczyć prędkość na drogach gminnych.   

- radnej Barbary Matuszek (dot. Balcarzowic) z prośbą o: 

4) naprawę nawierzchni dróg (ubytki w drodze) na ulicy Leśnej, Dębowej, Zielonej; 

- radnej Małgorzaty Michalskiej (dot. Sieroniowic) z prośbą o: 

5) wykoszenie pobocza przy ulicy Strzeleckiej wzdłuż drogi do ulicy Leśnej oraz pobocza wzdłuż 

drogi Kościelnej; 

- radnej Sandry Tiszbierek (dot. Jaryszowa) z prośbą o: 

6) wystosowanie odpowiedniego pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie uzyskania 

odpowiedzi ws. Budowy II części chodnika na ul. 1 Maja (na poprzednie pismo brak odpowiedzi); 

7) załatanie dziur na ul. Zwycięstwa i Spokojnej (drogi gminne). 

 

Odpowiedź na poprzednie interpelacje załączono do protokołu. 

 

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej. (17:08) 

 

Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej (17:08) 

 

Wyniki imienne:  

ZA (14)  

Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, 

Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Paweł Michalski, Andrzej Grabiec, Sandra Tiszbierek, Józef Duk, 

Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Agata Trusz  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)  

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)  

Sebastian Bednarek 

Protokół nr XLV został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

 



Ad. 8. Sprawy różne. (17:09) 

 

Radni otrzymali raport o stanie Gminy Ujazd za 2021 rok.  

Radna Małgorzata Michalska - drogi i pobocza są niewykoszone proszę o interwencję.  

Radny Paweł Michalski zapytał: jak wygląda sprawa z remontem boisk przy szkole; droga rolna 

Buczki-Kolonia Jaryszów, jaka jest właściwa szerokość; znaki Zimna Wódka czy ktoś 

interweniował? Zastępca Burmistrza Katarzyna Tomczyk odpowiedziała, iż przetarg na remont 

boiska nam nie wyszedł, zaplanowaliśmy nowy na 3 czerwca. Wybierzemy firmę, która wykona to 

zadanie. Drogi rolne mają od 3 do 3,5 m szerokości. Burmistrz sprawdził drogę Buczki-Kolonia 

Jaryszów, która jest węższa. Zostanie to przeanalizowane. Burmistrz rozmawiał z Kierownikiem 

Posterunku Policji w Leśnicy, dalej jest prowadzone postepowanie w sprawie znaków w Zimnej 

Wódce.   

Radny Paweł Michalski dopytał o oznakowanie na Buczkach, Zimna Wódka czy już coś wiadomo, 

oznakowanie jest tam źle dopasowane? Katarzyna Tomczyk odpowiedziała, iż przyszedł protokół 

ze Starostwa na temat oznakowania Gminy Ujazd i teraz będziemy uzupełniać i dopasowywać 

oznakowanie, aby było prawidłowe. Będziemy już zlecać koszenie traw. Radny Kamil Głowania 

dodał – przy Dino jest fajna droga, można tam puścić transport ciężki.  

Radny Józef Duk poprosił o wyczyszczenie zalegającego po zimie piasku przy chodnikach                    

w Jaryszowie.  

Radna Sandra Tiszbierek zapytała o działanie kamer w Jaryszowie, cały czas są w jeden pozycji. 

Burmistrz pytał Policji, która twierdzi, że kamery mogą się zawieszać i być w jeden pozycji, ale 

nagrywają obraz. Zaproponowano wyjazdowe posiedzenie Komisji do Posterunku Policji w 

Leśnicy w celu sprawdzenia funkcjonowania monitoringu.  

Radny Paweł Michalski dopytał o Biedronkę, kiedy otwarcie? Burmistrz wyjaśnił, iż opóźnienie 

powstało wskutek problemów ze zjazdem do Biedronki i wykonaniem chodnika do Ujazdu. Do 14 

czerwca ma powstać chodnik, a następnie już końcowa procedura. 

 

Ad. 9. Zakończenie posiedzenia. (17:36) 

 

Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XLVI 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  


