Protokół sesji
XII Sesja Rady Miejskiej
Obrady rozpoczęto 23-09-2019 o godz. 16:02, a zakończono o godz. 18:41 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:
1. Tomasz Cichoń
2. Dorota Stanek
3. Rajmund Muskała
4. Sebastian Bednarek
5. Józef Duk
6. Kamil Głowania
7. Barbara Matuszek
8. Andrzej Grabiec
9. Małgorzata Michalska
10. Grzegorz Olesz
11. Teresa Sobota
12. Monika Szarf
13. Agata Trusz
14. Sandra Wewiorka
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 Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda, p.o. Kierownika OPS Małgorzata Bachen, Dyrektor GZO Małgorzata Kulesa, Dyrektor
Żłobka Justyna Kozera, Wiceprezes Spółki Czysty Region Grzegorz Mankiewicz oraz Kierownicy
Urzędu Miejskiego Monika Jastrzembska i Irena Tiszbierek.
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:02)
Nastąpiła zmiana kworum (16:03)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15
Do sesji dołączyli radni:
1. Paweł Michalski
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan
15 Radnych w sesji wzięło udział 15 osób, co stanowiło 100 % osobowego składu Rady.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:03)
1.
2.
3.
4.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Spotkanie z Kierownikiem Posterunku Policji w Leśnicy asp. Arnoldem Skorupą.
Spotkanie z Wiceprezesem Spółki „Czysty Region” w sprawie zbierania i transportu
odpadów komunalnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
6. Informacja o pracy Burmistrza.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Ujazd,
b) ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe,
c) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest
Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków,

d)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia
pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad
zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” ,
e) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników
wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Ujazd,
f) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
h) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Ujazdu.
Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj.
Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
Interpelacje i wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący obrad poinformował, że w sesji nie będzie uczestniczył Kierownik Posterunku
w Leśnicy asp. Arnold Skorupa, zatem punkt ten został pominięty. Przedstawiciel Policji wyraził chęć
uczestnictwa na kolejnej sesji RM.
Ad. 3. Spotkanie z Wiceprezesem Spółki „Czysty Region” w sprawie zbierania i transportu
odpadów komunalnych. (16:05)
Wiceprezes Spółki Czysty Region (wcześniej Usługi komunalne) Pan Grzegorz Mankiewicz
podziękował za zaproszenie i na początku bardzo przeprosił za wszelkie nieudogodnienia i usterki, które
w ostatnim okresie miały miejsce. Dodał, że od początku 2018 roku w Regionalnym Centrum
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów RCZiUO „Czysty Region” Sp. z o.o. przy ul.
Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu funkcjonuje Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK). Z końcem maja tego roku doszło do fuzji RCZiUO ze spółką Usługi
Komunalne. Aktualnie obsługą 5 gmin wchodzących w skład ZMCR. Po wygranym przetargu od
niedawna również obsługują teren gminy Ujazd. Wiceprezes tłumaczył, że w szybkim tempie
dowiedzieli się, że muszą obsłużyć wiele gmin, a dopiero uzupełniają tabor. Radni mieli wiele pytań, w
związku z jakością świadczonych usług, np. przeciekające śmieciarki, nieterminowe odbieranie śmieci.
Wiceprezes przyznał, że firma musi się doposażyć w myjkę. Jednocześnie prosi, o chwilę cierpliwości
i czasu, aby pracownicy mogli poznać teren całej gminy. Wiceprezes poinformował, że od stycznia
2020 r. Związek Międzygminny Czysty Region planuje wprowadzić podwyżki za śmieci. Mieszkaniec
za segregowane odpady będzie musiał zapłacić 19,50 zł, czyli wzrost o 4,50 zł. Tłumaczy, że podwyżka
ta ma związek z rosnącymi kosztami spółki, m.in. wzrostem płacy minimalnej, wzrostem cen paliw,
opłaty marszałkowskiej za odkładanie śmieci itp.
Burmistrz Ujazdu wyraził sowie zadowolenie z obecność Wiceprezesa na sesji i przedstawienie jego
opinii radnym, ponieważ w ostatnim czasie wpłynęło do Urzędu wiele skarg, które nie są z winy naszego
samorządu. Dodał, że na najbliższym posiedzeniu Związku Międzygminnego Czystego Regionu
zagłosuje przeciw podwyżką uzasadniając- rozumiem, że wydatki i koszty muszą się bilansować, ale
nie może się zgodzić na kiepską jakość usług.
Przebieg całej rozmowy została nagrana i transmitowana „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna
na stronie BIP Urzędu.
Ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
(17:20)
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 30 sierpnia 2019 r. do 23 września 2019 r.

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 5. Informacja o pracy Burmistrza. (17:21)
Wydano zarządzenia w sprawie:
zmiany planów finansowych na 2019 rok,
zmian budżetu gminy na 2019 rok,
wyznaczenia Pani Lucyny Wiśnia do zastępowania dyrektora PSP Olszowa na czas
nieobecności dyrektora,
określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i
osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów,
udzielenia Kierownikowi OPS upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.
Podpisano umowę z Firmą Remondis z Dąbrowy Górniczej na odbiór i utylizację odpadów
zawierających azbest z terenu gminy Ujazd, z terminem realizacji do 11 października 2019 roku.
Złożono 12 wniosków na łączną ilość 21 ton azbestu.
Dokonano odbioru zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe”.
Uczestniczył:
3 września br. w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Leśnicy,
również 3 września w spotkaniu w KSSE w Katowicach,
6 września w Rudzińcu, w uroczystościach 95-lecia utworzenia „Lasów Państwowych”,
18 września w „ II Kongresie Żeglugi Śródlądowej” w Opolu,
19 września w spotkaniu organizowanym przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe
poświęcone rozwojowi Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Na bieżąco prowadzono szereg spraw związanych z organizacją wyborów parlamentarnych i
funkcjonowaniem urzędu i gminy.
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: (17:23)
a. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Ujazd (17:23)
Projekt uchwały przedstawiła Pani Monika Jastrzembska Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami,
Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej. Z uwagi na
zastrzeżenia, które poruszone zostały na posiedzeniu wspólnych Komisji Stałych z dnia 19 września
br. Pani Jastrzembska poinformowała radnych, że w dniu sesji tj. 21 października wzięła udział
w zorganizowanym spotkaniu przez sołtysa i jednocześnie radny Jaryszowa Pana Józefa Duka
z bezpośrednim sąsiadem nieruchomości oraz zainteresowanym działką kupcem. Sąsiad
zainteresowanego kupnem działki nie wniósł żadnych uwag ani sprzeciwu. Sytuacja, która miała
miejsce potwierdził Pan radny Józef Duk.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 września 2019 r.
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd (17:31)

Wyniki imienne:
ZA(15): Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Paweł Michalski, Grzegorz Olesz, Sandra Wewiorka,
Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Agata
Trusz, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Józef Duk, Rajmund Muskała
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XII.94.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
b. ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe. (17:31)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej Monikę Jastrzembską, która
dodała, że został już szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia
19 września 2019 r.
W związku z zawiadomieniem o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego postanowiono uchylić
w całości uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe nr XI.82.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Radni nie zgłosili wniosków ani uwag do przedstawionego projektu.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 września 2019 r.
Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe. (17:32)
Wyniki imienne:
ZA(15): Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, Małgorzata
Michalska, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Sandra Wewiorka, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń,
Agata Trusz, Monika Szarf, Paweł Michalski, Andrzej Grabiec, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XII.95.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
c. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków,
(17:33)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Zastępcę Burmistrz panią Katarzynę Tomczyk, która
dodała, że został już szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia
19 września 2019 r.
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 września 2019 r.
Głosowanie zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków (17:34)
Wyniki imienne:
ZA(15):Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Dorota Stanek, Małgorzata Michalska,
Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Rajmund Muskała, Sandra Wewiorka, Teresa Sobota, Monika
Szarf, Sebastian Bednarek, Agata Trusz, Tomasz Cichoń, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XII.96.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

d. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia
pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu
wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” ,
(17:34)
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 19
września b.r. przez Panią Danutę Ogaza. Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani zapytań do
przedstawianej uchwały.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 września 2019 r.
Głosowanie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad
zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
(17:37)
Wyniki imienne:
ZA(15): Barbara Matuszek, Paweł Michalski, Dorota Stanek, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz,
Sandra Wewiorka, Sebastian Bednarek, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska,
Monika Szarf, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XII.97.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
e. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników
wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Ujazd (17:37)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Dyrektor GZO – panią Małgorzatę Kulesę.
Projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych odbytych dnia 19 września 2019 r.
Dyrektor GZO dodała, że w omawianym projekcie na posiedzeniu wspólnych Komisji Stałych nie
zostały uwzględnione podwyżki nauczycieli, które otrzymali od września. W związku z tym
nauczyciele najniższego kryterium byli by stratni. Proponowana zmian to:
„Nauczycielom wymienionym w § 7 ust. 1 pkt 3 przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania
funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego:
1) w wysokości 180 zł w oddziale z dziećmi w wieku od 2, 5 lat do 6 lat,
2) w wysokości 160 zł w oddziale z dziećmi w wieku od 2, 5 lat do 5 lat,
3) w wysokości 150 zł w oddziale z dziećmi w wieku od 5 lat do 6 lat.”
Radni nie zgłosili wniosków ani uwag.
Burmistrz Ujazd dodał, że w związku z podwyżkami dla nauczycieli do końca roku budżetowego
trzeba będzie wydać 250 000 zł, z czego tylko 150 tys. będzie dofinansowane z budżetu Państwa.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 września 2019 r.
Radny Sebastian Bednarek zadał pytanie dlaczego mówi się tylko o podwyżkach dla nauczycieli, a nie
wspomina o podwyżkach dla obsługi placówek oświatowych, np. sprzątaczek? Pani Kulesa Dyrektor
GZO odpowiedziała, że w tym roku została dokonana podwyżka, nie mniej jednak jest to sprawa do
wyregulowania. Dodała, że mówi się o podwyżkach dla nauczycieli ponieważ zmiany przepisy prawa
nas do tego obligują. Burmistrz również podkreślił, że mimo tak dużych nowych wydatków np. na
kolejne podwyżki, poprawa gospodarki wodnej w gminie będą się strać, aby zwiększyć
wynagrodzenia dla obsługi placówek oświatowych.

Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i
innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Ujazd (17:46)
Wyniki imienne:
ZA(13): Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Agata Trusz, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec,
Kamil Głowania, Monika Szarf, Sebastian Bednarek, Rajmund Muskała, Małgorzata Michalska,
Grzegorz Olesz, Barbara Matuszek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Paweł Michalski, Sandra Wewiorka
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XII.98.2019 została podjęta większością głosów za. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
f. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, (17:46)
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz, która omówiła działami,
rozdziałami zmiany budżetowe gminy Ujazd na 2019 r. dot. dochodów bieżących i wydatków.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 września 2019 r.
Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok, (17:48)
Wyniki imienne:
ZA(15): Dorota Stanek, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota,
Paweł Michalski, Józef Duk, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Monika Szarf, Sebastian
Bednarek, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Sandra Wewiorka
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XII.99.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
g. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (17:48)
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 374 532,51 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 43 634 867,81 zł, dochody bieżące
- 28 503 190,96 zł; dochody majątkowe – 15 131 676,85 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2019 roku zwiększył się o 374 532,51 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 45 611 748,88 zł, w tym: wydatki bieżące
- 27 127 909,51 zł, wydatki majątkowe – 18 483 839,37 zł.
Wynik – na 2019 rok planowany jest deficyt w kwocie 1 976 881,07 zł, który zostanie pokryty
zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 1 375 281,45 zł.
Planowane rozchody w 2019 roku wynoszą 1 104 063,29 zł.
Planowana kwota długu na koniec 2019 roku 9 336 760,41 zł.
Pytań nie zgłoszono.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 19 września 2019 r.

Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (17:49)
Wyniki imienne:
ZA(15): Józef Duk, Kamil Głowania, Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Monika Szarf,
Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Andrzej Grabiec, Rajmund Muskała, Sandra
Wewiorka, Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, Agata Trusz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XII.100.2019 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
h. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu. (17:49)
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała pisemne stanowisko opracowane z dnia
19 września b.r. na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na działalność
Burmistrza Ujazdu. Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym jednomyślnie uznali skargę za
bezzasadną. Szczegółowe uzasadnienie decyzji Komisji zawiera pisemne stanowisko, stanowiący
załącznik do niniejszego protokołu.
Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu. (17:59)
Wyniki imienne:
ZA(14): Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski,
Rajmund Muskała, Sebastian Bednarek, Teresa Sobota, Sandra Wewiorka, Dorota Stanek, Andrzej
Grabiec, Józef Duk, Małgorzata Michalska, Monika Szarf
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Agata Trusz
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XII.101.2019 została podjęta pozytywnie, przy 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu sesji.
Ad. 7. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku. (17:59)
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr
324/2019 z dnia 30 sierpnia b.r. opiniującą pozytywnie przedstawione sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz. Ustawa o finansach publicznych (art.
266) nakłada na Gminę obowiązek przedstawienia Radzie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze do końca sierpnia każdego roku.
Budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. zwiększył się o 9,79 % w stosunku do uchwały budżetowej
i wyniósł 46 002 187,60 zł.
Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 52,2 % planu i wyniosło 22 388 422,69 zł, w tym:
wykonanie dochodów bieżących 55,7 %, a majątkowych – 45,6 % planu.
Na dzień 30 czerwca b.r. wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 339 053,59 zł. Naliczono odsetki
od tych zaległości w kwocie 113 201,00 zł. W porównaniu ze stanem z dnia 31.12.2016 zaległości
zmniejszyła się o kwotę 27 143,51 zł.

Wykonanie wydatków budżetu wyniosło 21 091 081,49 zł, co stanowi 52,2 % planu, z czego wydatki
bieżące w kwocie 13 042 037,68 zł – czyli 49,5 % planu, a wydatki majątkowe –
8 049 043,81 zł – co stanowi 43,4 % planu.
W uchwale budżetowej Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018r. został
zaplanowany deficyt w kwocie 1 976 881,07 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych
pożyczek i kredytów . Przychody zaplanowano w kwocie 2 637 101,36 zł; w tym: pożyczki i kredyty
1 976 881,07 zł, wolne środki 660 220,29 zł
Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i wykup obligacji zaplanowano rozchody
w kwocie 660 220,29 zł.
Na dzień 30.06.2019 r. planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi 1 976 881,00 zł,
Planowane przychody uległy zmianie i na dzień 30.06.2019 r wynoszą 3 080 944,36 zł w tym:
pożyczki i kredyty 1 976 881,07 zł, wolne środki 1 104 063,29 zł
Rozchody na dzień 30.06.2019 r wynoszą 1 104 063,29 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek
w WFOŚ i GW i wykup obligacji zaplanowano 660 220,29 zł na udzielenie pożyczki 443 843,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wykupiono czwartą emisję obligacji komunalnych (400 000,00 zł, do
wykupu pozostało – 400 000,00 zł), na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW wydatkowano
537 700,00 zł; w tym:
- 22 400,00 zł - budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla
oczyszczalni ścieków w Ujeździe (kwota pożyczki – 222 020,29 zł, pozostało do spłaty – 19 520,29 zł),
- 76 000,00 zł - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd – Piaski oraz budowa wodociągu dla
części miejscowości Klucz i Grzeboszowice (kwota pożyczki - 982 432,79 zł, pozostało do spłaty –
362 432,79 zł),
- 39 300 zł – głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd
tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne
(kwota pożyczki – 239 746,55 zł, pozostało do spłaty – 200 446,55 zł).
Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu
6 października 2016 roku zawarto umowę poręczenia.
Gmina poręczyła spłatę zaciągniętej pożyczki przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i
Unieszkodliwiania Odpadów Czysty Region, spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Łączna
kwota poręczenia do 426 090,00 zł, okres poręczenia 2017 – 2031, rocznie do 28 406,00 zł.
Nadwyżka operacyjna, czyli różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi w okresie sprawozdawczym to kwota 2 468 203,25 zł.
Na dzień 30.06.2019r. wypracowano nadwyżkę budżetową (różnica między dochodami budżetowymi a
wydatkami budżetowymi) w wysokości 1 297 341,20 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w I półroczu b.r. przedstawiła Skarbnik Gminy
Longina Napieracz na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki w dniu 18 września b.r.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 8. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zadania
inwestycyjnego - „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych
Gminy Ujazd tj. Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”. (18:02)

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Matuszek przedstawiła protokół pokontrolny
nr 3/2019 z kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”,
przeprowadzonej w dniu 16 września b.r.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zadania
inwestycyjnego - „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy
Ujazd tj. Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”. (18:06)
Wyniki imienne:
ZA(15): Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Józef Duk, Kamil Głowania, Dorota Stanek, Sandra
Wewiorka, Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota, Agata Trusz, Małgorzata Michalska,
Paweł Michalski, Andrzej Grabiec, Sebastian Bednarek, Monika Szarf
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednomyślnie go przyjęli.
Ad. 9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (18:06)
Wniosek złożony na posiedzeniu Komisji wspólnych z dnia 19 września b.r. radnej Teresy Soboty z
prośbą o wycięcie krzewów i skoszenie trawy w zbiorniku przy ul. Zapłotnej w Olszowej oraz podcięcie
odrostów lip wzdłuż drogi powiatowej w Olszowej od Kościoła do lasu.
Ad. 10. Interpelacje i wolne wnioski. (18:08)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń poinformował radnych, że wpływające wnioski do projektu
budżetu na 2020 r. zostaną przekazane Burmistrzowi Ujazd.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji.
Ad. 11. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej. (18:15)
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej. (18:15)
Wyniki imienne:
ZA(15): Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Józef Duk, Dorota Stanek, Tomasz Cichoń, Grzegorz
Olesz, Małgorzata Michalska, Teresa Sobota, Kamil Głowania, Monika Szarf, Sandra Wewiorka,
Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Sebastian Bednarek, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Ad. 12. Sprawy różne. (18:15)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił wniosek Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelcach Opolskich dot. możliwości udzielenia wsparcia finansowego tejże jednostce. Środki
finansowe przeznaczone by zostały na wymianę kotła gazowego komendy. Radni tematem zapoznali
się na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych dnia 19 września 2019 r.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w wniosku:
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych,
Za oddano
0 głosów
Przeciw
15
Wstrzymujących się
0
Wniosek został jednogłośnie odrzucony.

Burmistrz Ujazdu dodał, że w bieżącym roku została przekazana dotacja dla Komendy PSP w kwocie
12 600,00 zł.
Radny Józef Duk poruszył temat remontowanego komina Urzędu Miejskiego i zadał pytanie jak
kominiarz będzie czyścił ten komin? Dyrektor ZGKiM poinformował, że są metody czyszczenia komina
od dołu. Zastępca Burmistrza dodała, że inwestycję nadzorował Pan Rupnik, który jest Rzeczoznawcą
Budowlanym.
Radny Paweł Michalski, z uwagi na coraz dłuższe wieczory zapytał czy zostaną wykonane dodatkowe
oświetlania, które zostały zaplanowane na ten rok. Pani Katarzyna Tomczyk potwierdzała, że wszystkie
zaplanowane oświetlania zostaną w tym roku wykonane.
Radny Grzegorz Olesz zapytał, co zrobić ze śmieciami pozostawionymi przez wędkarzy przy Kanale
Gliwickim w kierunku Niezdrowic. W dyskusji wywnioskowano, że należy się zwrócić do Polskiego
Związku Wędkarskiego. Jednak w znacznej mierze śmieci są pozostawione przez prywatne osoby
w tym miejscu wędkujące. Radny Sebastian Bednarek nawiązując do tematu zapytał czy ten teren należy
do Przystani Marina, ponieważ jej pracownicy zabraniają wędkarzom łowienia ryb. Burmistrz
odpowiedział, że ten teren dzierżawią od właściciela czyli Wód Polskich. Uznano, że należy rozeznać
się z ta sprawą.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń zapytał czy zostaną postawione specjalne kosze na odchody
psów. Pani Monika Jastrzembską odpowiedziała, że są zaplanowane środki i w tym roku powinny zostać
zakupione. Dodano, że będą to kosze gminne, więc sprzątać będą pracownicy ZGKiM.
Radna Agata Trusz ponowiła pytanie z posiedzenia wspólnych Komisji Stałych czy teren wokół zamku
jest terenem gminnym, z uwagi, że zauważyła tam tabliczkę z napisem „teren prywatny”. Zastępca
Burmistrza odpowiedział, że jak najbardziej ten teren jest gminny i wszyscy mogą z niego korzystać.
Tabliczka prawdopodobnie została pozostawiona w związku z przeprowadzonymi pracami
remontowymi i zostanie niezwłocznie usunięta. Przewodniczący Rady z uwagi na duże zainteresowane
tym terenem, prosi, aby na weekend piwnice były otwarte. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że piwnice
są w trwałym zabytkiem i z uwagi na niebezpieczeństwo, np. spadających odłamków cegieł nie jest to
możliwe. Klucze do tych pomieszczeń znajdują się u Dyrektora ZGKiM i w porozumieniu z Panem
Dariuszem Ciapom można wszystko zwiedzić.
Radna Dorota Stanek, która również jest przedstawicielem ZMCR na zakończenie podsumowała
wcześniejszą dyskusję. Wyjaśniła najważniejszą sporną kwestię, że kubły nadmiarowe nie są kubłami
mieszkańców tylko własnością firmy wywożącej odpady komunalnej. Należy kupić we własnym
zakresie kubeł koloru szarego lub czarnego z przemalowaną klapa na szaro. Dodatkowo
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń odczytał odpowiedzi na interpelację ZMCR zgłoszone na
poprzedniej sesji.
Na zakończenie Sesji Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom serdecznie podziękował sołtysom, wszystkim
biorącym udział w korowodzie oraz organizatorom Dożynek za tak wielkie zaangażowanie
w tegorocznych Dożynkach.
Ad. 13. Zakończenie posiedzenia. (18:41)
Zakończono sesję (18:41)
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na
stronie BIP Urzędu.
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