Protokół sesji
XI Sesja Rady Miejskiej

Obrady rozpoczęto 29-08-2019 o godz. 16:01, a zakończono o godz. 18:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:
1. Tomasz Cichoń
2.. Rajmund Muskała
3. Sebastian Bednarek
4. Józef Duk
5. Kamil Głowania
6. Barbara Matuszek
7. Andrzej Grabiec
8. Małgorzata Michalska
9. Paweł Michalski
10. Grzegorz Olesz
11. Teresa Sobota
12. Monika Szarf
13. Agata Trusz
14. Sandra Wewiorka
Nieobecna radna Dorota Stanek.
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, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda,
Kierownik OPS Danuta Ogaza oraz redaktor tygodnika Strzelec Op. Justyna Kubik.
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:01)
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan
15 Radnych w sesji wzięło udział 14 osób, co stanowiło prawomocne quorum.
Przed przedstawieniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń w imieniu swoi
jak również wszystkich radnych złożył podziękowania za wieloletnią współpracę Sekretarzowi Gminy
Panu Romanowi Więcek, który odchodzi na zasłużoną emeryturę. Złożono mu życzenia oraz wręczono
kwiaty. Stanowisko Sekretarza Gminy z dniem 02 września obejmie Pani Danuta Ogaza. Także, w dniu
sesji swoje urodziny obchodziła radna Barbara Matuszek, której również złożono życzenia urodzinowe,
wręczono kwiaty i odśpiewano „Sto lat”.

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:04)
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)
b)

c)

uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019-2022,
udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe na
przeprowadzenie działań badawczych (geofizycznych) posadzki kościoła w celu określenia fazy
przebudowy obiektu oraz dokładne określenie krypt mieszczących się w kościele p.w. św.
Andrzeja Apostoła w Ujeździe,
ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe,

d)
e)

ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd,
określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części
lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy,
f) określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
g) powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu,
h) zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Ujazd,
i) ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe,
j) zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub
artystyczne dla uczniów,
k) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
m) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w
Strzelcach Opolskich,
n) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.
Radni jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony porządek obrad.
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
(16:07)
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 24 lipca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:08)

-

-

-

-

Wydano zarządzenia w sprawie:
zmiany planów finansowych na 2019 rok,
zmian budżetu gminy na 2019 rok,
przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku,
odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,
udzielenia Kierownikowi OPS upoważnienia do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji
administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.
Podpisano umowę na:
budowę drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej, z PHU TRANSKOM R.
Białdyga z Jaryszowa, na kwotę 548.580,00 zł.
kompleksowy nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji w okresie gwarancyjnym dla zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej” z
Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtowic, na kwotę 7.872,00 zł.,
opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont ul. Leśnej w St. Ujeździe, opracowanie
projektu organizacji ruchu, z Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany R. Warmiński z Gierałtowic,
na kwotę 1.845,00 zł.,
przebudowa drogi do gruntów rolnych w Ujeździe dz. 694, z Usługi Ogólnobudowlane M.
Lasończyk z Strzelec Opolskich, na kwotę 34.000,00 zł.

-

-

sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zad. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Ujeździe,
z Biurem Rachunkowo-Projektowym „Grosik” z Otmic, na kwotę 1.230,00 zł.,
opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie działki nr 413 w Kluczu” z GRAF Usługi
Projektowe Nadzór Budowlany z Strzelec Op., na kwotę 8.610,00 zł.,
opracowanie dokumentacji projektowej zad. „Ogrodzenie placu zabaw z wyposażeniem
dodatkowych atrakcji w Starym Ujeździe” z MoyE Studio z Gogolina , na kwotę 1.200,00 zł.,
remont drogi gminnej ul. Leśnej w Starym Ujeździe, z PHU TRANSKOM z Jaryszowa, na kwotę
39.360,00 zł,
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla poprawy gospodarki wodnej w m. Ujazd, z
PIS „MEKOR’ z Gniezna, na kwotę 58.425,00 zł.
Uczestniczyłem:
26 lipca w obchodach Święta Policji w Strzelcach Op.,
30 lipca w spotkaniu w KSSE w Gliwicach,
07 sierpnia w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Leśnicy,
08 sierpnia w Kędzierzynie Koźlu w spotkaniu dot. gazyfikacji Gminy,
9 sierpnia w Opolu w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa dot. rozbudowy SAG w Gminie.
23 sierpnia w posiedzeniu związku Powiatowo-Gminnym „Jedź z Nami” w Strzelcach op.

Na bieżąco prowadzono szereg spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy.
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:24)
a. uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019-2022, (16:24)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Ujazdu Huberta Ibrom.
Projekt został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 26
sierpnia 2019 r. przez Kierownika USC i OC – panią Irenę Tiszbierek.
Radni nie zgłosili wniosków ani uwag.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.
Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 20192022. (16:27)
Wyniki imienne:
ZA(14): Kamil Głowania, Sandra Wewiorka, Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, Monika Szarf,
Agata Trusz, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Teresa Sobota, Józef Duk, Tomasz Cichoń, Andrzej
Grabiec, Rajmund Muskała, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.80.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
b. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe na
przeprowadzenie działań badawczych (geofizycznych) posadzki kościoła w celu określenia fazy
przebudowy obiektu oraz dokładne określenie krypt mieszczących się w kościele p.w. św. Andrzeja
Apostoła w Ujeździe, (16:27)
Projekt uchwały został przedstawiony również przez Burmistrza Ujazdu Huberta Ibrom, który dodał, że
projekt został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 26
sierpnia 2019 r. przez Kierownika USC i OC – panią Irenę Tiszbierek.
Radni nie zgłosili wniosków ani uwag.

Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.

Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja
Apostoła w Ujeździe na przeprowadzenie działań badawczych (geofizycznych) posadzki kościoła w celu
określenia fazy przebudowy obiektu oraz dokładne określenie krypt mieszczących się w kościele p.w. św.
Andrzeja Apostoła w Ujeździe, (16:31)
Wyniki imienne:
ZA(14): Grzegorz Olesz, Józef Duk, Kamil Głowania, Sebastian Bednarek, Sandra Wewiorka, Monika
Szarf, Barbara Matuszek, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Paweł
Michalski, Rajmund Muskała, Małgorzata Michalska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwał nr XI.81.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
c. ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe, (16:31)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Dyrektora ZGKiM, który dodał że został szczegółowo
omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 26 sierpnia 2019 r. Radni nie zgłosili
wniosków ani uwag do przedstawionego projektu.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.

Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe. (16:33)
Wyniki imienne:
ZA(14): Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Sebastian Bednarek, Sandra
Wewiorka, Agata Trusz, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek,
Paweł Michalski, Józef Duk, Rajmund Muskała
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.82.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
d. ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd, (16:33)
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych przez Panią
Danutę Ogaza Kierownika OPS. Radni nie zgłosili żadnych wniosków.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.
Radny Józef Duk zapytał czy zdarzyło się, że gmina komuś odprawiła pogrzeb? Pani Danuta Ogaza
odpowiedział, że tak. Gmina odprawiła pogrzeb osobie bezdomnej w 2019 r. na kwotę 2 500,00 zł.
Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd. (16:36)
Wyniki imienne:
ZA(14): Kamil Głowania, Monika Szarf, Agata Trusz, Paweł Michalski, Sandra Wewiorka, Małgorzata
Michalska, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Teresa
Sobota, Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała

PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.83.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
e. określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub
całości, będące w zakresie zadań własnych gminy, (16:36)
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych przez Panią
Danutę Ogaza Kierownika OPS. Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani zapytań do przedstawianej
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.
Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki,
zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem
zwrotu w części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy. (16:39)
Wyniki imienne:
ZA(14): Barbara Matuszek, Monika Szarf, Agata Trusz, Sandra Wewiorka, Małgorzata Michalska,
Andrzej Grabiec, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Sebastian
Bednarek, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.84.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

f. określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
(16:40)
Projekt uchwały również został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych przez
Panią Danutę Ogaza Kierownika OPS. Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani zapytań do przedstawianej
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.

Głosowanie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania. (16:41)
Wyniki imienne:
ZA(14): Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska,
Teresa Sobota, Paweł Michalski, Sebastian Bednarek, Monika Szarf, Grzegorz Olesz, Agata Trusz,
Sandra Wewiorka, Rajmund Muskała, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.58.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

g. powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu, (16:42)
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych przez Panią Danutę Ogazę
Kierownika OPS. Dodała, że Gminną Radę Seniorów powołano na wniosek przedstawicieli organizacji
pozarządowych działającym na terenie gminy Ujazd.
Radny Paweł Michalski jako Prezes Stowarzyszenia LZS poparł wniosek o utworzenie Gminnej Rady
Seniorów i wyraził swoje zadowolenie, że gmina skłoniła się do utworzenia tej Rady.
Pani Danuta Ogaza poinformowała, że 10-11 września w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach
odbędzie się bezpłatne szkolenie na animatorów osób starszych i niepełnosprawnych. Jest ono
realizowane w ramach projektu „Ujazd – gmina przyjazna seniorom” i w całości finansowane ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Natomiast w październiku
ruszy projekt Aktywny Opolski Senior prowadzony przez TSKN, klub seniora ma być prowadzony w
MGODK w Ujeździe.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.
Głosowanie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu.
(16:48)
Wyniki imienne:
ZA(14): Barbara Matuszek, Monika Szarf, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Agata Trusz, Małgorzata
Michalska, Paweł Michalski, Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Sandra Wewiorka, Andrzej
Grabiec, Teresa Sobota, Sebastian Bednarek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.86.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
h. zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem
prowadzącym jest Gmina Ujazd, (16:49)
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych z dnia 26
sierpnia 2019 r. przez Panią Małgorzatę Kulesę – Dyrektor GZO oraz panią Justynę Kozerę Dyrektor
Żłobka - osoba merytorycznie odpowiedzialna. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu
uchwały.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.
Głosowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd. (16:53)
Wyniki imienne:
ZA(14): Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Józef Duk, Paweł Michalski, Agata Trusz, Tomasz Cichoń,
Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Sandra Wewiorka, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Sebastian
Bednarek, Małgorzata Michalska, Teresa Sobota
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.87.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
i. ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe, (16:53)
Projekt uchwały również został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych z dnia
26 sierpnia 2019 r. przez Panią Małgorzatę Kulesę – Dyrektor GZO oraz panią Dyrektor Żłobka - osoby
merytorycznie odpowiedzialnej. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Burmistrz Ujazdu przedstawił średnią frekwencję uczęszczających dzieci: styczeń na 20 osoby –było 7;
luty 22-10; marzec 22-14; kwiecień 22-14; maj 22-16; czerwiec 22-18.
Pani Longina Napieracz dodała, że koszty utrzymania Żłobka w zaplanowanym budżecie są w wysokości
400 tys. zł, natomiast tylko w kwocie 36 tys. zł jest dotacja przyznana z Państwa.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.
Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w
Ujeździe. (16:58)
Wyniki imienne:
ZA(14): Monika Szarf, Teresa Sobota, Kamil Głowania, Agata Trusz, Barbara Matuszek, Tomasz
Cichoń, Andrzej Grabiec, Grzegorz Olesz, Józef Duk, Małgorzata Michalska, Sandra Wewiorka,
Rajmund Muskała, Paweł Michalski, Sebastian Bednarek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.88.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
j. zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub
artystyczne dla uczniów, (16:58)
Kolejny projekt uchwały również omówił Burmistrz Ujazdu, dodając, że został szczegółowo omówiony
na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych z dnia 26 sierpnia 2019 r. przez Panią Małgorzatę Kulesę.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.
Radny Paweł Michalski nadal podtrzymuje swoje stanowisko z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych
w sprawie niesłusznego zapisu w uchwale: „wnioski niekompletne, niepoprawne wypełnione lub złożone
po terminie , nie będą rozpatrywane”. Uważa, że zapis ten jest na niekorzyść ucznia. Twierdzi, że gdy
nauczyciele i dyrektorzy zastosują braki we wniosku, pozbawią ucznia przyznania stypendium. Nie zgada
się również z zapisem par.5 pkt 5 który mówi, że uczeń który uzyskał średnią ocen 4,75 , posiada co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz uzyskał co najmniej 95 % maksymalnej ilości punktów z
jednego przedmiotu egzaminu organizowanego przez Centralną Komisje Egzaminacyjną.
Wywiodła się dyskusja, w której Burmistrz zaproponował, żeby w przyszłości ewentualnie zwiększyć
liczbę członków Komisji stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznawanie stypendium. Uważa, że
Dyrektorzy szkół są na tyle odpowiedzialni, że nie dopuszczą to sytuacjach niekorzystnych i
krzywdzących zdolnych uczniów pozbawiając im przyznania stypendium.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń zaproponował, aby temat przeanalizowała Komisja Kultury w
porozumieniu z Dyrektorem GZO i Dyrektorami poszczególnych szkół, aby doprecyzować lub rozważyć
nowe zapisy, np. złożenia wniosku przez rodziców, samorząd młodzieżowy oraz utworzyć zapis
przyznawania stypendium dla uczniów naszych szkół, którzy zdobywają osiągnięcia sportowe
z poza szkoły.
Głosowanie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i
osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów. (17:07)
Wyniki imienne:
ZA(12): Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Agata Trusz, Małgorzata Michalska,
Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Sandra Wewiorka, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, Józef Duk,
Andrzej Grabiec
PRZECIW(1): Paweł Michalski
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Rajmund Muskała
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek

Uchwał nr XI.89.2019 została podjęta większością głosów za. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
k. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, (17:08)
Udzielono głosu Pani Skarbnik Gminy Longina Napieracz, która omówiła działami, rozdziałami zmiany
budżetowe gminy Ujazd na 2019 r. Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.
Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok. (17:10)
Wyniki imienne:
ZA(14): Kamil Głowania, Józef Duk, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Paweł
Michalski, Agata Trusz, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Grzegorz Olesz, Barbara Matuszek, Tomasz
Cichoń, Sandra Wewiorka, Sebastian Bednarek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.90.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
l. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (17:10)
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały. Po zmianach budżetu Gminy uchwałą Rady Miejskiej
w Ujeździe zmieniają się wartości wykazane w załącznikach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 26 sierpnia 2019 r.
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (17:11)
Wyniki imienne:
ZA(14): Kamil Głowania, Józef Duk, Barbara Matuszek, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska,
Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Agata Trusz, Sandra Wewiorka, Monika Szarf,
Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Sebastian Bednarek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.91.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
m. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w
Strzelcach Opolskich, (17:11)
W bieżącym roku upływa kadencja dotychczasowych ławników, w związku z tym najpóźniej w
październiku rada gminy dokonuje wyboru nowych ławników. Przed przystąpienie do wyborów rada
powołuje zespół, który przestawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń zwrócił się do radnych o zgłaszanie
swoich kandydatów. Radni zgłosili się w kolejności:
1. radny Paweł Michalski
2. radny Rajmund Muskała
3. radna Teresa Sobota.

Głosowanie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Strzelcach Opolskich, (17:14)
Wyniki imienne:
ZA(14): Kamil Głowania, Józef Duk, Sandra Wewiorka, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Małgorzata
Michalska, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Agata Trusz,
Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.92.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
n. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
(17:15)
Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na ławników zgodnie z art. 162 § 9 Prawo o ustroju sądów
powszechnych rady gmin zwracają się do komendanta wojewódzkiego policji o informacje o
kandydatach. Informacje takie uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o
kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
W związku z powyższym, Rada Miejska w Ujeździe upoważnia Przewodniczącego Rady
do przesłania wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.
Głosowanie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników. (17:15)
Wyniki imienne:
ZA(14): Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota,
Sandra Wewiorka, Sebastian Bednarek, Rajmund Muskała, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Paweł
Michalski, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Uchwała nr XI.93.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

Ad. 6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (17:15)
Z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odbytego dnia 26 sierpnia b.r. zgłoszony
został wniosek:
- z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej oraz kontroli przedszkola w Starym Ujeździe na najbliższym
planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;
- radnej Teresy Soboty o techniczny przegląd wiejskiego palcu zabaw w Olszowej zwłaszcza
drewnianych urządzeń i ich naprawę, uzupełnienie lub rozebranie i postawienie nowych ponieważ
istniejące w obecnym stanie mogą stanowić zagrożenie dla przebywających tam osób.
Następnie radna Teresa Sobota odniosła się do w/w wniosku, że jest miło zaskoczona ponieważ
uszkodzone drewniane elementy na palcu zabaw w Olszowej został już naprawione. W związku z tym
wniosek jest już nie aktualny.
Ad. 7. Interpelacje i wolne wnioski. (17:17)
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na poprzedniej
Sesji.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał pisemną interpelację złożona przez radnego Pawła Michalskiego
w sprawie remontu drogi powiatowej w miejscowości Zimna Wódka na odcinku od skrzyżowania z ul.
Gajową do skrzyżowania z ul. Ujazdowską. Radny Paweł Michalski dodał, że odcinek tej drogi jest bardzo

niebezpieczny dla chodzących tam dzieci do szkoły oraz osób korzystających z przystanku autobusowego.
Starostwo Powiatowe poinformowało, że szacunkowy koszt wykonania nowej nawierzchni bitumicznej na
całej szerokości jezdni, z utwardzonymi poboczami na odcinku ok 155 m oraz wykonaniem odcinka peronu
przystankowego z kostki brukowej wynosi 55.000,00 zł netto/ 67.650,00 zł brutto.
Za pośrednictwem radnej powiatowej Marioli Matuszek, Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaproponował, aby
Gmina Ujazd partycypowała w 50 % w kosztach omawianej inwestycji. Na co radni wyrazili swoje nie
zadowolenie. Poruszono kwestię pilnych remontów innych dróg powiatowych, które również są w złym
stanie m.in. drogi Balcarzowice-Sieroniowice, Jaryszów.
Z uwagi, że Burmistrz nie chce sam decydować o przyznawaniu kolejnej dotacji Powiatowy, poprosił
Przewodniczącego Rady o przegłosowanie w/w sprawy.
W związku z tym Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o oddanie głosu za poniesieniem ręki
w sprawie partycypowania 50 % kosztów przez gminę na wykonanie inwestycji drogowej, a mianowicie
remontu drogi powiatowej w miejscowości Zimna Wódka na odcinku od skrzyżowania z ul. Gajową do
skrzyżowania z ul. Ujazdowską.
Wyniki głosowania:
ZA(1): Paweł Michalski
PRZECIW(10): Józef Duk, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec,
Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): Kamil Głowania, Agata Trusz, Sandra Wewiorka
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Wniosek został odrzucony.
W dalszej dyskusji Pani Katarzyna Tomczyk zaproponowała, aby wystosować pismo do Powiatu w sprawie
opracowania przez nich dokumentacji i partycypowania w koszty przy pozyskaniu kosztów zewnętrznych
na remont drogi powiatowej w Zimnej Wódce na odcinku od ul. Gajowej do ul. Ujazdowskiej.
Radna Agata Trusz uważa, że jest to bardzo dobry pomysł, w związku z tym zgłosiła o tej samej treści
wniosek.
Przewodniczącego Rady Tomasz Cichoń zgłosił wnioski w sprawie:
1. Ze względu na coraz częściej powtarzające się akty wandalizmu ponawiam wniosek o zamontowanie
na placu zabaw przy ulicy Gliwickiej w Ujeździe latarni oświetlającej urządzenia zabawowe dla dzieci,
aby w godzinach nocnych nie były one niszczone. Żeby uniknąć przekopu przez nowy plac zabawa
można by zakupić, zamontować latarnię led z solarem. Tego typu latarnie ma gmina Rudziniec, a koszt to
7-8 tys. zł. W tym roku plac zabaw przeszedł gruntowny remont, a coraz częściej w nocy jest niszczony.
2. Wiosek do Czystego Regionu:
- o jednoznaczną odpowiedź czy mieszkańcy, którzy posiadają piece na pellet (gdzie praktycznie nie ma
popiołu), olejowe lub ogrzewanie na prąd muszą również posiadać pojemnik na popiół,
- ponieważ mieszkańcy gmin są właścicielami pojemników na odpady proszę o odpowiedź kto będzie
ponosił koszty ich wymiany w przypadku uszkodzenia ich przez pracowników firm wywozowych. Sam
byłem świadkiem jak kosze są rzucane i mocno obijane podczas ich opróżniania,
- proszę o zwrócenie uwagi firmom wywożącym odpady, aby nie pozostawiali pustych pojemników w
pasie drogi oraz posprzątali często duże ilości popiołu lub innych odpadów z drogi,
- proszę o możliwie szybki wywóz gabarytów z gminy Ujazd,
- proszę o wywóz opon z osiedla przy ulicy Gliwickiej w Ujeździe, w planowanym terminie nie zostały
one usunięte,
- proszę o zwrócenie uwagi firmie wywożącej bio odpady na nieszczelny samochód oraz wysprzątanie
śmierdzących wycieków z prawie całego terenu Ujazdu oraz Niezdrowic w załączniku przykładowe( zał.
nr 2 i 3) zdjęcie jak wygląda ulica po wywozie praktycznie przy każdej posesji przy ulicy Spacerowej i
przyległych w Ujeździe. Przy obecnych temperaturach ze względu na odór z tych wycieków nie można
otworzyć w domach okien.
- z prośba o terminowe odbieranie odpadów komunalnych, a zwłaszcza na osiedlu „Na Wzgórzu” w
Ujeździe (śmieci zostały odebrane 8 dni po terminie);

3. W imieniu mieszkańców Ujazdu, a w szczególności rodziców dzieci dojeżdżających do szkół średnich
w Sławięcicach, Kędzierzynie oraz Koźlu zwracam się z wnioskiem o modyfikacje w rozkładzie jazdy
autobusów w stronę Kędzierzyna w taki sposób, aby umożliwić im dojazd do szkół na godzinę 8:00 oraz
9:00. W szczególności kurs do Kędzierzyna-Koźle dw. aut., który w Ujeździe jest o godzinie 8:05
(faktycznie dojeżdża kilka minut później) na 10-15 minut wcześniej. Jest to kurs niezależny od
autobusów MZK, dlatego zmiana tych godziny nie spowoduje większych komplikacji dla uczniów
dojeżdżających do Kędzierzyn i dalej, a dzieci uczęszczające do szkoły w Sławięcicach nie będą się
codziennie spóźniać na zajęcia szkolne. Szkoła w Sławięcicach jest w dużym stopniu mundurowa i z
każdego spóźnienia są wyciągane konsekwencje wobec uczniów. Do tej pory ze względu właśnie na ten
fakt uczniowie nie korzystali z tego połączenia i rodzice byli zmuszeni dowozić ich samochodami. Jestem
pewien, że ta niewielka zmiana w rozkładzie przyniesie również przewoźnikowi korzyści finansowe z
powodu zwiększenia zainteresowania tym połączeniem. W załączniku zaznaczony kurs o którym mowa
we wniosku
4. W związku ze zniszczeniami spowodowanymi aktami wandalizmu, wynikającymi ze zużycia urządzeń
lub potrzebą zgłoszenia reklamacji u wykonawcy inwestycji, zgłaszam wniosek do ZGKiM jako zarządcy
terenu boiska i placu zabaw przy ulicy Gliwickiej w Ujeździe o naprawienie (poprawę) (zakres zadań w
załączonej interpelacji);
5. radnego Sebastiana Bednarek na prośbę mieszkańców os. Goj o zamontowanie tabliczek informacyjnych
z numerami posesji z drogi głównej w kierunku bocznych drogi;
6. radnego Kamila Głowani w sprawie:
- z prośbą o ponowne zamontowanie poręczy z tyłu szkoły w Sieroniowicach, które w trakcie ocieplania
budynku zostały usunięte, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci,
- o zabezpieczenie znajdującej się na podwórku szkoły w Sieroniowicach studni. Od kilkunastu lat jest
zasłonięta tylko cienką blachą, którą dzieci bez większego trudu są w stanie ją odsłonić ,
- wymianę znaku STOP usytuowanego zjeżdżając w dół ul. Kościelnej w kierunku ul. Ujazdowskiej,
ponieważ znak ten jest już nieczytelny,
- o wymianę słupków do gry w badmintona oraz zamontowanie nowej siatki na boisku przy szkole w
Sieroniowicach ,ze względu na zainteresowaniem młodzieży grą w siatkówkę,
- ze względu na zły stan słupa podtrzymującego bramę przy szkole w Sieroniowicach proszę o jego
naprawę;
7. radnej Małgorzaty Michalskiej o wystosowanie pisma do Zarządu Powiatu Strzeleckiego
o uporządkowanie terenu przy ul. Strzeleckiej wzdłuż stawu w Sieroniowicach, głównie o wykoszenie
wysokiej trawy przy zamontowanych tam barierkach ochronnych oraz czyszczenie chodników;
8. radnej Teresy Soboty z prośba o zamontowanie latarni na ul. Zapłotnej w Olszowej;
9. radnego Grzegorza Olesz z prośbą, aby podłoże pod huśtawkami na placu zabaw w Niezdrowicach były
wyłożone ochronnymi matami, a nie sugerowanym piaskiem.
Ad. 8. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej. (18:09)
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z X Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 lipca 2019 r
(18:09)
Wyniki imienne:
ZA(14): Sandra Wewiorka, Sebastian Bednarek, Monika Szarf, Kamil Głowania, Rajmund Muskała,
Paweł Michalski, Agata Trusz, Józef Duk, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Tomasz
Cichoń, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Dorota Stanek
Protokół nr X Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.

Ad. 9. Sprawy różne. (18:09)
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał pismo OSP w Starym Ujeździe dot. przyznania
dodatkowych środków finansowych na zakup 6 mundurów bojowych. Burmistrz poinformował, że
sprawą zajęła się osoba merytorycznie odpowiedzialna.
Przewodniczący obrad również poinformował radnych, że termin składania wniosków do budżetu gminu
na 2020 r. jest do 30 września br.
Burmistrz Hubert Ibrom serdecznie zaprosił wszystkich radnych, kierowników oraz mieszkańców gminy
Ujazd i nie tylko na Dożynki Gminne, które odbędą się 8 września b.r. Przedstawił harmonogram
imprezy: rozpoczęcie o 13:30 koncertem orkiestry na Rynku w Ujeździe, 14:00 przemarsz korowodu
dożynkowego, o godz. 20:00 gwiazdą wieczoru będzie zespół SOUND’N’GRACE. Dodał, że nowością
będą przygotowane stoły biesiadnie dla poszczególnych sołectw co poparła radna Agata Trusz.
Radna Teresa Sobota zaprasza do udziały w warsztatach pn. „Tradycja też może być COOL”, który
dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy
Lokalne 2019.
Radny Rajmund Muskała podziękował Kierownikowi OPS za dostarczenie do świetlicy w Kluczu stołu
wraz z wyposażeniem do gry w bilard.
Radny Józef Duk w imieniu sołtysów życzył spokoju, zdrowia i wyciszenia Sekretarzowi Gminy z tytułu
przejścia na emeryturę.
Na zakończenie Przewodniczący Rady zapytała Dyrektora ZGKiM kiedy wróci wkład do huśtawki do
małych dzieci na placu zabaw w Ujeździe? Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że prawdopodobnie będzie w
przyszłym tygodniu.
Radny Paweł Michalski odniósł się do medialnej wypowiedzi Burmistrza dot. utwardzenia przyszkolnego
placu w Zimnej Wódce.
Ad. 10. Zakończenie posiedzenia. (18:21)
Zakończono sesję (18:21)

Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na
stronie BIP Urzędu.
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