Protokół Nr IV/2019
z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 28 stycznia 2019 roku w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Ujeździe, która trwała od godz. 1600 do godziny 1736.
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, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda, Dyrektor GZO Małgorzata
Kulesa, 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 14 osób, co stanowiło prawomocne quorum.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć
prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. Prezes PKS-u Pan Jacek Król spotkał
się z radnymi na Komisjach wspólnych dnia 24 lutego 2019 r., w związku z tym na sesji ten punkt
zostanie usunięty. Zatem porządek 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.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obejmującego część miasta Ujazd,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania
inwestycyjnego pn.: „Zakup platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks.
Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich”,
c) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu” w Gminie Ujazd na lata 2019-2023,
d) Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe,
e) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom tego pozbawionym,
f) udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego,
g) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
h) sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
i) powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułów: ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd” i
„Honorowy Obywatel Gminy”,
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe
na 2019 rok.
6. Przedstawienie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe w 2019 roku.
7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.
Ad.3 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 20 grudnia 2018 r. do 28 stycznia 2019 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Ad.4 Informacja o pracy Burmistrza.
Przed przedstawieniem pracy w minionym miesiącu, Burmistrz skierował serdeczne podziękowania za
współpracę w kończącej się kadencji sołtysa Jaryszowa Panu Józefowi Dukowi, który nie był obecny
na naradzie sołtysów dnia 09 stycznia 2019r.
Burmistrz zaprasza również wszystkich radnych na zebrania sprawozdawczo-wyborcze poszczególnych
sołectw, które rozpoczną się 01 lutego w Ujeździe, a zakończą 15 lutego w Jaryszowie. Został również
poruszony temat budowy chodnika w Jaryszowie.
Pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Ujazdu Hubert
Ibrom.
Podpisano umowę na realizację zadania publicznego w zakresie
usług pielęgnacyjnych
w środowisku domowym i rehabilitację osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
z Caritas Diecezji Opolskiej, z siedzibą w Opolu.
Wydano zarządzenia w sprawie:
przekazania planów finansowych na 2019 rok,
ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Ujazd,
ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd,
W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań związanych z funkcjonowaniem Urzędu i
Gminy, miedzy innymi:
9 stycznia pożegnaliśmy Sołtysów ubiegającej kadencji,
10 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Energia Tauron, dotyczącym inwestycji
energetycznej w SAG Olszowa,
15 stycznia z prezesem PKS Panem Jackiem Król w sprawie transportu publicznego i połączeń
autobusowych,
w tym samym dniu z członkiem Zarządu Powiatu Strzeleckiego Panem Januszem Żyłka
została omówiona dalsza współpraca dotycząca wspólnych działań i inwestycji drogowych,
Ponadto uczestniczył:
07 stycznia w Opolu w spotkaniu z Konsulem Republiki Federalnej Niemiec,
10 stycznia w Starostwie z Strzeleckim w spotkaniu dotyczącym wspólnej budowy chodników
przy drogach powiatowych,
18 stycznia w Warszawie w spotkaniu mniejszości narodowych i religijnych z Parą
Prezydencką,
22 stycznia w uroczystym otwarciu linii produkcyjnej Firmy Gustaw Wolf w Zimnej Wódce,
23 stycznie w Opolu organizowanym przez TSKN na śl. Op. spotkaniu dotyczącym nauczania
języka niemieckiego,
23 odbyła się na Górze św. Anny również uroczysta gala organizowana przez Opolski Oddział
Doradztwa Rolniczego, w czasie której zostało wyróżnionych 8 rolników z terenu naszej gminy,
24 stycznia w posiedzeniu Związku Powiatowo- Gminnego „Jedź z Nami” w Strzelcach op.
Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:
- w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obejmującego część miasta Ujazd
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej - Monika Jastrzembska.
Projekt MPZP Ujazd został szczegółowo omówiony na Komisjach wspólnych dnia 24 stycznia 2019 r.
przez Panią Kierownik i projektanta opracowującego plan Wiesława Horubskiego.
Radni nie zgłosili uwag ani wniosków do przedstawionego projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 stycznia 2019 r.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IV.29.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: „Zakup platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach
Opolskich”
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor GZO – pani Małgorzata Kulesa.
Projekt został omówiony na Komisjach wspólnych odbytych dnia 24 lutego 2019 r.
Radny Paweł Michalski zapytał o całkowity koszt platformy. Odpowiedziano, że jest to koszt ok 50-60
tys. zł. Więcej uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IV.29.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
- ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” w Gminie Ujazd na lata 2019-2023
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik OPS - Pani Danuta Ogaza. Projekt został omówiony na
Komisjach wspólnych odbytych dnia 24 lutego 2019 r.
Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani uwag.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IV.29.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
- Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
Projekt uchwały również przedstawiła Pani Danuta Ogaza – Kierownik OPS. Został szczegółowo
omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych w dniu 24 stycznia 2019 r.
Nie zgłoszono uwag do omawianego projektu.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 stycznia 2019 r.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IV.29.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

- szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom tego pozbawionym
Projekt uchwały również przedstawiła Pani Danuta Ogaza – Kierownik OPS. Został szczegółowo
omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych w dniu 24 stycznia 2019 r.
Nie zgłoszono uwag ani pytań.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IV.29.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
- udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Inwestycji Pani Katarzyna Tomczyk.
Projekt przedstawiony był na posiedzeniu wspólnym Komisji Stały dnia 24 stycznia 2019 r. Projekt
stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IV.29.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
Projekt został przedstawiony szczegółowo przez Panią Skarbnik Gminy na posiedzeniu Komisji
Stałych. Jednak nastąpiły zmiany dot. zwiększenia dotacji celowej na zryczałtowane dodatki
energetyczne w kwocie 874,62 zł oraz zwiększenie planu dochodów w kwocie 253 702,86 zł, która
dotyczy realizacji projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom”
Zatem uchwała przedstawia się następująco:
- zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy w kwocie 774 577,48zł,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 466 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 1 240 577,48 zł.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Radna Teresa Sobota zapytała, czy będzie realizowane zadanie budowy drogi gminnej ul. Zapłotnej
w Olszowej. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że inwestycja będzie realizowana. Jest to chwilowe
zapożyczenie.
Rada Dorota Stanek zapytała, jaki zakres prac będzie realizowany na zadanie „Zagospodarowania terenu
przy ruinach zamku w Ujeździe”? Katarzyna Tomczyk odpowiedziała, że jest to zadanie dofinansowane
z Programu rozwoju obszarów wiejskich. Maksymalne dofinansowanie to 63,66%, nie więcej niż
500 000 tys. zł. Zostaną tam wykonane ścieżki rowerowe, zabudowane obiekty małej architektury
(ławki, kosze na śmieci) tablice informacyjne, nasadzone będą byliny, trawa, wykonana zostanie scena
plenerowa oraz w ramach tego zadania zostanie przebudowany mur zabytkowy przy straży pożarnej
w Ujeździe.

Radny Józef Duka zapytał o ilość dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli na terenie
innej gminy. Odpowiedziano, że jest to ok 5-10 dzieci.
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IV.35.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 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 2019 roku zwiększył się po stronie dochodowej o 774 577,48 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 40 039 440,44 zł, dochody bieżące
- 27 034 913,93 zł; dochody majątkowe – 13 004 526,51 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o 774 577,48 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 42 016 321,51 zł, w tym: wydatki bieżące
- 25 803 430,49 zł, wydatki majątkowe – 16 212 891,02 zł.
Wynik – na 2019 rok planowany jest deficyt w kwocie 1 976 881,07 zł, który zostanie pokryty
zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.
Planowane rozchody w 2019 roku wynoszą 660 220,29 zł.
Planowana kwota długu na koniec 2019 roku 9 336 760,41 zł.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego 24 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
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IV.36.2019 została podjęta jednogłośnie.
- powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułów: ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”
i „Honorowy Obywatel Gminy”
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Miejskiej. W związku, z tym że wpłynęły dwa wnioski
w sprawie nadania tytułów: ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd” i „Honorowy Obywatel Gminy”, należy
powołać doraźną komisję. Tomasz Cichoń zaproponował, aby członkami komisji zostali
Przewodniczący wszystkich Komisji Stałych oraz Burmistrz Ujazdu.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IV.37.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2019 rok
Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do projektu uchwały, którą odczytała
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Matuszek. Uwag nie zgłoszono.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 24 stycznia 2019 r. (projekt zaakceptowany jednogłośnie).
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie jawne imienne.
Alfabetycznie wzywał radnych o oddanie głosu na podjęcie uchwały.
Za oddano
14 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr IV.38.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
Ad. 6 Przedstawienie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe w 2019
roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń odczytał plan pracy Rady Miejskiej w Ujeździe. Plany
pracy Rady i Komisji Stałych stanowią załącznik do protokołu sesji.
Do przedstawionych planów pracy Rady i Komisji Stałych nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.
Ad. 7 Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Wnioski Komisji Stałych:
1) z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych:
- Pani Teresy Sobota w sprawie przeanalizowania możliwości przywrócenia do szkoły w Olszowej klas
VII-VIII, ponieważ budynek szkoły jest odpowiednio wyposażony, a dzieci z tych klas nie musiałyby
jeździć do szkoły w Ujeździe,
- Pani Doroty Stanek w sprawie analizy kosztów utrzymania gminnego budynku zlokalizowanego w
Ujeździe ul. Mickiewicza 4, w którym znajduje się Gminny Zarząd Oświaty oraz rozpatrzenie
możliwości zmiany lokalizacji GZO (budynek urzędu lub szkoły);
2) z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:
- radni zgłaszają problem niszczenia poboczy dróg gminnych i wnioskują o omówienie utrzymania dróg
gminnych na zebraniach wiejskich (problem niszczenia poboczy przez rolników);
3) z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych z dn. 24 stycznia 2019 r.:
- Radna Agata Trusz zgłosiła wniosek o odśnieżanie chodnika na osiedlu Piaski w Ujeździe przy drodze
powiatowej;
Ad. 8 Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na
poprzedniej Sesji dotyczące:
- utwardzenia tzw. „drogi czereśniowej” w Niezdrowicach,
- załatania masą bitumiczną dziur w nawierzchni ul. Wiejskiej w Niezdrowicach (na drodze dojazdowej
do warsztatu p. Jochem),
- zamontowania barierek ochronnych przy drodze powiatowej Ujazd-Niezdrowice na odcinku zakrętu
za mostem na Kanale Gliwickim (po lewej stronie) w stronę Niezdrowic;
- oświetlenie łącznika ul. Ujazdowskiej z ul. Gajową w Zimnej Wódce,
- doświetlenie skrzyżowania ul. Jaryszowskiej z ul. Strzelecką w Zimnej Wódce;
- pomalowania i naprawy konstrukcji mostu na Kanale Gliwickim w Ujeździe;
- wniosku z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego o
sprawdzenie zgodności z prawem lokalizacji chlewni na Komornikach (przy Strefie SAG) oraz ilości
hodowanych tam zwierząt.

Radni zgłosili następujące wnioski:
- pisemny wniosek Kamila Głowani o przygotowanie dokumentacji projektu budowy na wykonanie
chodnika w Sieroniowicach wzdłuż ul. Kościelnej wraz z przygotowaniem przepustu obok posesji na
skrzyżowaniu ul. Kościelnej oraz ul. Ujazdowskiej;
- wniosek radnego Józefa Duka o budowę chodnika przy drodze powiatowej w Jaryszowie na odcinku
od szkoły w stronę kościoła – jest do trasa uczęszczana przez uczniów, a w obecnych warunkach bardzo
niebezpieczna z powodu bardzo wąskiego pobocza, ograniczonego dodatkowo przez rów;
- wniosek radnej Teresy Soboty w sprawie podjęcia kroków w celu rozwiązania problemu wypuszczania
psów bez opieki; do wniosku dołącza się również radnych Grzegorz Olesz .
Radna Barbara Matuszek wspomniała o nieskończonym chodniku w Balcarzowicach (100 m). Powiat
Strzelecki 3 lata temu dostarczył materiał na skończenie tego chodnika, ale do tej pory nie wykonano
prac dokończenia budowy.
Radna Dorota Stanek poruszyła bardzo ważny temat ochrony powietrza. Apeluje, żeby stworzyć
program do dofinansowania wymiany starych pieców. Burmistrz odpowiedział, że jest już
opracowywany regulamin. W budżecie Gminy mamy zabezpieczone środki w wysokości 100 000,00
zł. Dofinansowanie będzie na poziomie 4 000 zł na gospodarstwo domowe, maksymalnie 50% kosztów
inwestycji. Szczegóły programu będą omawiane na następnej Sesji.
Radna Teresa Sobota podziękowała w imieniu mieszkańców za postawienie lampy na ul. Polnej oraz za
wycięcie drzewa przy budynku przedszkola w Olszowej.
Głos zabrała Pani Irena Tiszbierek w sprawie zapytania zgłoszonego na wspólnych Komisjach Stałych
z dnia 24 stycznia br. przez radnego Grzegorza Olesz. Poinformowała, że sprawami ochrony
przeciwpożarowej zajmuje się Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych oraz że w sytuacjach
kryzysowych należy kontaktować się z Panią Katarzyną Ciołczyk. Na stanie magazynu znajdują się
m.in. plandeki, potrzebne w akcjach ratowniczych.
Ad. 9 Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej
Protokół z III Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Ad. 10 Sprawy różne
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń odczytał Uchwałę nr 728/2018 z dnia 18 stycznia 2019 r. RIO
w Opolu w sprawie pozytywnej opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ujazd oraz
uchwałę nr 740/2018 z dnia 18 stycznia 2019 r. RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Ujazd na 2019 rok.
Przewodniczący obrad przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2018 rok w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Ujazd, przygotowane przez Gminny Zarząd Oświaty. Radni otrzymali do
wiadomości kopię uchwały nr LXVI/127/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniającą Statut Związku
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Radni nie wnieśli uwag do
przedstawionej uchwały. Radni również otrzymali kopię projektu uchwały autorstwa pana Posła
Ryszarda Galli o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Projekt ten powstał jako odpowiedź na
sprawę powiększonego Opola.
Na zakończenie po raz kolejny Burmistrz zaprosił radnych na zebrania sprawozdawczo-wyborcze.
Ad. 11 Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył IV sesję Rady Miejskiej.
Protokołowała:
Monika Krahl

Przewodniczący obrad:
Tomasz Cichoń

