Protokół Nr III/2018
z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 20 grudnia 2018 roku w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Ujeździe, która trwała od godz. 1600 do godziny 1750.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń. Brali w niej udział
oprócz Radnych Rady Miejskiej: Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, Zastępca Burmistrza
Katarzyna Tomczyk, Longina Napieracz – Skarbnik Gminy, Radca Prawny Leszek Dulęba,
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Dyrektor MGODK Krystyna Kałużny, Kierownik OPS
Danuta Ogaza, Kierownicy Referatów Urzędu Miejskiego: Monika Jastrzembska oraz Irena
Tiszbierek.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na

ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 15 osób, co stanowiło 100 % składu osobowego Rady.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. Nie zgłoszono do niego żadnych uwag
ani wniosków, zatem przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
Informacja o pracy Burmistrza.
Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2019 rok.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie budżetu,
c) przedstawienie opinii i wniosków Komisji R.M.,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały budżetowej.
6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej,
c) głosowanie uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2019 rok,
b) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA
LATA 2019-2023,
c) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
d) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego,
e) w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej,
f) wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków,

8.
9.
10.
11.
12.

g) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok,
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej.
Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia.

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady w okresie między
sesjami tj. od dnia 27 listopada do 20 grudnia 2018 r.
Uwag nie zgłoszono.

Informacja o pracy Burmistrza.
Pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom.
Omówił wydane w tym czasie zarządzenia (m.in. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza,
sprzedaż w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych w Ujeździe), opracowane projekty
uchwał zgłoszone na Sesję, podpisane umowy, ogłoszone przetargi oraz wydarzenia, w których
Burmistrz uczestniczył.
Podpisano umowę na opracowanie graficzne, druk i dostawę 2 szt. tablic informacyjnopamiątkowych dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i ul.
Francuskiej w SAG Olszowa”, z LOGISTIC SYSTEM Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla, na
kwotę 3.000,00 zł.

Burmistrz Ujazdu uczestniczył w spotkaniach:
- uroczystym podsumowaniu konkursu „Segreguj” organizowany przez Związek Międzygminny Czysty
Region,
- z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, dotyczącym planów gazyfikacji gminy,
- z GDDKiA w Opolu dotyczącym budowy obwodnicy,
- w spotkaniu Związku Powiatowo-Gminnym „Jedź z Nami” w Strzelcach Opolskich,
- w urzędzie odbyło się spotkanie Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – uczestniczyła Pani
Wiceburmistrz,
- w urzędzie odbyło się spotkanie z prezesem Tauron Dystrybucja z Opola w sprawie bezpieczeństwa
zaopatrzenia gminy w energię,
- w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Krainy Św. Anny – uczestniczyła Pani Wiceburmistrz.
Ponadto w okresie przedświątecznym uczestniczył w spotkaniach przedświątecznych organizowanych
przez Sołectwa oraz Koła Mniejszości Niemieckiej.
Radna Agata Trusz zapytała jak wyglądają sprawy z budowa obwodnicy. Burmistrz odpowiedział, że
na terenie Gminy będzie wybudowane rondo na początku miejscowości Stary Ujazd. Trwają rozmowy
w sprawie dodatkowego zjazdu Ujazd-Goj między GDDKiA i wykonawcą robót. Na początku
przyszłego roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne na terenie gminy Ujazd w tej sprawie.
Radna zapytała również czy rolnikom należy się odszkodowanie za te grunty, tym bardziej, że to tereny
dobrej jakości ziemi. Odpowiedziano, że rzeczoznawca będzie wyceniał te grunty i wypłacane będzie
po cenie rzeczywistej odszkodowanie.
Radna Barbara Matuszek zapytała, w jakim terminie planuje się gazyfikację w Balcarzowicach.
Burmistrz poinformował, że Niezdrowice i Sieroniowice zostały ujęte w planie do 2020 r. Chciałby, aby

Olszowa również się zakwalifikowała, jednak jest to niezależne od gminy tylko od Polskiej Spółki
Gazownictwa. Taka sama sytuacja jest w przypadku Balcarzowic.
Radna Dorota Stanek miała pytanie czy zostanie dołożony przystanek PKS na osiedlu Piaski? Jednak
Burmistrz poinformował, że na spotkaniu Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” nie było
takiego tematu. Burmistrz zapewnił, że zaprosi na sesje w styczniu czy w lutym prezesa PKS Pana Jacka
Króla, aby opowiedział jak funkcjonuje Związek, tym bardziej, że mamy nowych radnych. W trakcie
zebrań wiejskich temat transportu również będzie poruszany.
Radna Dorota Stanek zgłosiła prośbę, aby rozważyć przywrócenie kursu linii 5 kierunek SławięciceUjazd.
Radna Agata Trusz zadała pytanie dotyczące podwyżki cen za energię. Jednak spotkanie
z przedstawicielami Tauron w którym uczestniczył Burmistrz związane było z zaopatrzeniem w energię
terenów SAG, głównie nowo powstałych zakładów.
Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2019 rok.
Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz.
Projekt szczegółowo omawiany była na posiedzeniu Komisji Wspólnych dnia 19 grudnia 2018 r.
Zgodnie z zapisami uchwały dochody budżetu na 2019 rok ustala się w kwocie 39 264 862,96 zł, w tym:
1) Dochody bieżące – 26 876 815,56 zł
2) Dochody majątkowe – 12 388 047,40 zł
Z kolei wydatki budżetu na 2019 rok ustala się w łącznej kwocie 41 241 744,03 zł, w tym:
- na plan wydatków bieżących – 25 645 332,12 zł,
- na plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15 596 411,91 zł.
Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 637 101,36 zł:
- z pożyczek i kredytów w wysokości 1 976 881,07 zł,
- z wolnych środków w kwocie 660 220,29 zł.
Planowany deficyt w wysokości 1 976 881,07 zł, zostanie pokryty przychodami
z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
W uchwale ustalony został plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w
kwocie: 220 648,29 zł.
Przewodniczący obrad odczytał pozytywną opinię RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
gminy na 2019 rok zawartą w uchwale nr 514/2018 Składu Orzekającego RIO
w Opolu z dnia 27 listopada b.r. oraz pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu
określonego w projekcie uchwały budżetowej (Uchwała nr 515/2018 Składu Orzekającego RIO
w Opolu z dnia 27 listopada b.r.)
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego 19 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III.19.2018 została podjęta jednogłośnie.
Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
Projekt uchwały również przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Longina Napieracz.

Projekt uchwały obejmuje Wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2024 wraz
z wykazem przedsięwzięć i prognozą kwoty długu na lata 2019-2024.
Została opracowana na lata poprzedzające rok budżetowy 2019 (2016-2018), oraz pięć lat po roku
budżetowym (2020-2024). Podstawową część WPF stanowią ustalone dla każdego roku budżetowego
objętego prognozą, parametry budżetowe wymienione w przepisie art. 226 ust.1 ustawy o finansach
publicznych.
Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2019 – 2024 uwzględniono przewidywane wykonanie
w 2018 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogłoszone na potrzeby wieloletnich prognoz
finansowych jednostek samorządu terytorialnego uwzględniający średnioroczną dynamikę wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych (102,3 %), z uwzględnieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej
oraz realnych możliwości gminy Ujazd.
W 2019 roku planowany jest deficyt w kwocie 1 976 881,07 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi
pożyczkami i kredytem; w latach kolejnych 2020-2024 budżety zostały zbilansowane, planuje się
nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych
wcześniej pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.
Planowana kwota długu na koniec 2019 roku – 9 336 760,41 zł jest wynikiem zaciągniętych zobowiązań
(pożyczek i emisji obligacji) i planowanych nowych pożyczek i kredytów.
Kwoty długu w latach następnych – 2020 r. – 7 923 879,34 zł, w 2021 r. – 6 405 446,55 zł., w 2022 r. –
4 321 446,55, w 2023 r. – 2 240 000,00 zł.
Załącznikiem do WPF jest wykaz przedsięwzięć; zadania ujęte w wykazie planuje się do realizacji w
latach 2019-2022.
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię RIO w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ujazd na lata 2019-2024 zawartą w uchwale nr 516/2018
Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 27 listopada 2018 r.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego 19 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne. Alfabetycznie
wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III.20.2018 została podjęta jednogłośnie.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2019 rok
Projekt uchwały przedstawiła Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Monika Krahl.
Środki finansowe na realizację programów gwarantuje samorządom ustawa o wychowaniu
w trzeźwości. Pochodzą one z budżetu gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłaty te mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.
W tym roku planowana kwota z opłat za zezwolenia jest o 5 tys. zł mniejsza niż w roku ubiegłym, co
wynika ze zmniejszenia się liczby punktów sprzedaży alkoholu. Zatem na potrzeby Gminnego
Programu Profilaktyki zaplanowano na rok 2019 kwotę 70 tys. zł.

Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 grudnia 2018 r.
Radny Józef Duk zapytała o liczbę osób w gminie Ujazd uzależnionych od narkotyków. Obecnie mamy
odnotowaną 1 osobę.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III.21.2019 została podjęta jednogłośnie.
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia
pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik OPS – Danuta Ogaza.
Ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. wieloletni rządowy
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r . poz. 1007) przewiduje
udzielenie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom
spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym
kryterium dochodowe
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ww.,
(tj. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ww. ustawy,
w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym) ze środków przekazanych gminie
w ramach ww. programu.
Gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
osobom spełniającym kryterium dochodowe w wys. 150% kryterium ustawowego tylko w przypadku
uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu na
podstawie art.8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego 19 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III.22.2018 została podjęta jednogłośnie.

- w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Projekt uchwały również przedstawiła Kierownik OPS - Pani Danuta Ogaza.
W związku z realizacją projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom" – rozwój usług społecznych,
opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne: realizowanego w ramach Działania

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII
Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług społecznych - wsparcie dla osób
niesamodzielnych - niniejszą uchwałą ustala się że uczestnicy w/w projektu korzystają z usług
opiekuńczych nieodpłatnie.
Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustalono na podstawie
kosztów roku bieżącego, gdzie koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 19,50 zł a specjalistycznych
28 zł.
Doprecyzowano również niektóre zapisy uchwały, w szczególności dotyczące rozszerzenia katalogu
przesłanek
uprawniających Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do zwolnienia osób
korzystających z usług z ponoszenia odpłatności za te usługi oraz wysokości odpłatności.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego 19 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Więcej uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III.23.2018 została podjęta jednogłośnie.
- ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZGKiM i został szczegółowo omówiony na posiedzeniu
wspólnym Komisji Stałych w dniu 19 grudnia 2018 r.
Dyrektor ZGKiM podkreślił, że stawki wszystkich dotacji zostają na poziomie roku poprzedniego,
z wyjątkiem ceny wywozu nieczystości płynnych.
Cena wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego została ustalona Uchwałą
Rady Miejskiej Nr XIII.65.2011 z dnia 24 listopada 2011 roku i wynosi 20,90zł/m3 + VAT 8% = 22,57zł
Cena odbioru ścieków do kanalizacji sanitarnej zostanie ustalona na podstawie zweryfikowanego przez
Wody Polskie wniosku taryfowego z dnia 07.12.2017r. złożonego przez ZGKiM Ujazd i będzie wynosić
6,19zł/m3 x 8%VAT = 6,69zł/m3
Różnica pomiędzy ceną brutto wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego a
ceną odbioru ścieków do kanalizacji sanitarnej wynosi 22,57zł – 6,69zł = 15,88zł/m3
Radny Józef Duk zapytał o kontrole gospodarstw, które nie są podłączone do kanalizacji, a mają
przydomowe oczyszczalnie. Dyrektor odpowiedział, że jest w Urzędzie odpowiedni referat Ochrony
Środowiska. Kontrole były przeprowadzone ok 2 lata temu i nie ma potrzeby częstszych kontroli.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego 19 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne
imienne. Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III.24.2018 została podjęta jednogłośnie.

- w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej
Projekt uchwał przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej - Monika Jastrzembska.
W związku z powstającą nową zabudową zaistniała konieczność nadania nazwy ulicy w Ujeździe.
Przedmiotowe działki stanowią drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Ujazd. Przeprowadzone
zostały konsultacje społeczne, w sprawie zaakceptowania proponowanej nazwy ulicy - „Promienna”.
Zastrzeżeń nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego 19 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Pytań nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III.25.2018 została podjęta jednogłośnie.
- wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Uchwała dotyczy czterech zadań:
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ujeździe przy ul. Gliwickiej;
- Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Grzeboszowicach;
- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Ujazd;
- Budowa kanalizacji burzowej w Niezdrowicach.
Termin ich realizacji mija pod koniec I kwartału 2019 roku.
W załączniku nr 2 podany jest plan finansowy tych wydatków.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego 19 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Pytań nie zgłoszono, więc Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie jawne imienne. Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III.26.2018 została podjęta jednogłośnie.
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok
Projekt został przedstawiony szczegółowo przez Panią Skarbnik Gminy na wczorajszym posiedzeniu
Komisji Stałych. Jednak nastąpiła jedna zmiana dot. zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia
wychowawcze w kwocie 100 000,00 zł
Zatem uchwała przedstawia się następująco:
- zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy w kwocie 11 219,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów w kwocie 3 520 696,65 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 3 577 024,65 zł,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 67 547,00 zł.
Przewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych
Rady Miejskiej odbytego 19 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Pytań nie zgłoszono, następnie Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał projekt uchwały i poddał
go pod głosowanie jawne imienne. Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III.27.2018 została podjęta jednogłośnie.

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
Skarbnik Gminy 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 2018 roku po stronie dochodowej zmniejszył się o kwotę
3 650 734,21 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 42 919 841,64 zł, dochody bieżące - 26 541 145,40 zł,
dochody majątkowe – 16 378 696,24 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2018 roku zmniejszył się o kwotę 3 650 734,21 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 50 632 507,65 zł, w tym: wydatki bieżące - 25 044 087,68 zł,
wydatki majątkowe – 25 588 419,97 zł.
W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZ i UO „Czysty Region” do
kwoty 28 406,00 zł rocznie. Okres poręczenia do 2031 roku.
Wynik – W 2018 roku planowany jest deficyt w kwocie 7 712 666,01 zł, który zostanie pokryty
zaciągniętymi pożyczkami i kredytem.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi: 1 497 057,72 zł.
Przewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych
Rady Miejskiej odbytego 19 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne
imienne. Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
15 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr III.28.2018 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Wniosków z Komisji nie zgłoszono.
Interpelacje i wolne wnioski.
Radni zgłosili następujące wnioski:

1) Radnego Grzegorza Olesza:
- pisemny wniosek o utwardzenie tzw. „drogi czereśniowej” w Niezdrowicach,
- pisemny wniosek o załatanie masą bitumiczną dziur w nawierzchni ul. Wiejskiej
w Niezdrowicach (na drodze dojazdowej do warsztatu p. Jochem),
- wniosek o zamontowanie barierek ochronnych przy drodze powiatowej Ujazd-Niezdrowice
na odcinku zakrętu za mostem na Kanale Gliwickim (po lewej stronie) w stronę Niezdrowic;
2) Radnego Pawła Michalskiego:
- pisemny wniosek o oświetlenie łącznika ul. Ujazdowskiej z ul. Gajową w Zimnej Wódce,
- pisemny wniosek o wyrównanie nawierzchni drogi w Wesołowie uszkodzonej po budowie
kanalizacji,
- pisemny wniosek o doświetlenie skrzyżowania ul. Jaryszowskiej z ul. Strzelecką w Zimnej
Wódce;
3) Radnej Doroty Stanek w sprawie pomalowania i naprawy konstrukcji mostu na Kanale
Gliwickim w Ujeździe;
Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej
Protokół z II Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag
Sprawy różne
Radca prawny Leszek Dulęba przedstawił i omówił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd. W Statucie wprowadziliśmy zmiany dostosujące do
znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym dot. pracy nowej kadencji Rady 2018-2023. Do tych
zmian Wojewoda nie ma zastrzeżeń, natomiast nowa prawniczka pracująca w Nadzorze
zakwestionowała niektóre zapisy, które już wcześniej funkcjonowały. Radca podkreślając, że te zapisy
nadal funkcjonują w większości gmin. Oznajmił też, że chciał pisać odwołanie do Sądu, jednak z uwagi,
że zbliżały się wybory samorządowe, zdecydował w porozumieniu z Biurem Rady i poprzednim
Burmistrzem, że zostawi tą sprawę tym bardziej, że nie wpływa na prawidłowe działanie obecnej Rady.
W najbliższym czasie można wrócić do tego tematu i ponownie zanalizować zapisy Statutu.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że Statut Gminy, który otrzymali radni ma naniesione poprawki z
rozstrzygnięcia Wojewody..
Po objaśnieniu Radca opuścił salę.
Następnie Kamil Głowania poruszył temat wniosku z poprzedniej kadencji w sprawie oznakowania
Sieroniowic. Odpowiedziano, że jest opracowany projekt zmiany organizacji ruchu i jak tylko zostanie
zatwierdzony przez Policję i inne instytucje to oznakowanie zostanie wykonane.
Radna Dorota Stanek przywitała Radną powiatową, a zarazem zapytała czy został uchwalony budżet na
przyszły rok i jakie są zaplanowane inwestycje dla naszej gminy.
Radna powiatowa Mariola Matuszek serdecznie podziękowała Burmistrzowi i Radzie za zaproszenie na
sesję. Jest to jej pierwsza kadencja, a poprzednikiem był obecny Burmistrz Hubert Ibrom.
Poinformowała, że budżet został zatwierdzony przez Radę poprzedniej kadencji i już nie mogła za wiele
wnioskować. Jednak na przyszły rok będzie wnioskować o remont dróg Balcarzowice-Sieroniowice,
Jaryszów- Ujazd i Olszowa - Zimna Wódka. Przedstawiła również inwestycje już realizowane
i z terminem zakończenia prac do 2019 r.
Radna Dorota Stanek zaapelowała również o zadbanie mostu w Ujeździe.

Radna Agata Trusz złożyła wniosek w sprawie nagrywania posiedzeń wszystkich Komisji Stałych,
ponieważ obszernie omawiane są uchwały na tych posiedzeniach i mieszkańcy byliby szczegółowo
zapoznani z tymi informacjami. Temat przedyskutowała z Radcą Prawnym, który potwierdził, że jest to
zgodne z prawem i w innych gminach tak jest. Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń dodał, że jeśli
chodzi o Komisje Rewizyjną, czy Oświaty to może być problem ze względu na to, że często spotykają
się w terenie. Radny Kamil Głowania, który jest Przewodniczącym Komisji Oświat wspomniał o
ochronie danych osobowych i wątpliwościach z tym związanych.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosownie wniosek w sprawie nagrywania tylko
posiedzeń Komisji Wspólnych.
Za oddano
2 głosów
Przeciw
11
Wstrzymujących się
1
Wniosek został odrzucony większością głosów.
Radny Grzegorz Olesz zwrócił się do Radnej powiatowej z wnioskiem o zamontowanie barierek
ochronnych przy drodze powiatowej Ujazd-Niezdrowice na odcinku zakrętu za mostem na Kanale
Gliwickim (po lewej stronie) w stronę Niezdrowic.
Przewodniczący poinformował Radnych o informacji z Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń
majątkowych radnych poprzedniej kadencji.
Kolejną Sesję zaplanowano na 28 stycznia 2019 r.
Na koniec Burmistrz pogratulował Skarbnik Gminy za przygotowanie pierwszego, tak perfekcyjnego
budżetu, który został zaakceptowany bez zastrzeżeń przez RIO. Zwrócił się również do Pani Marioli
Matuszek, że wie jak ciężko jest z realizacją zadań, o które się wnioskuje na Sesjach Rady Powiatu.
Burmistrz również złożył wszystkim Radnym, Kierownikom i mieszkańcom zdrowych spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia zapraszając wszystkich na Sylwestra, który będzie organizowany przy
ruinach zamku w Ujeździe.
Przewodniczący Rady również życzył Wesołych Świąt i wszystkim zebranym. Radna Teresa Sobota
poinformowała, że straż w Olszowej ma swój nowy pojazd strażacki. Życzenia zdrowych i spokojnych
Świąt złożył radny Józef Duk.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył III sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała:
Monika Krahl

Przewodniczący obrad:
Tomasz Cichoń

