Protokół sesji
XVIII Sesja Rady Miejskiej
Obrady rozpoczęto 30-03-2020 o godz. 10:02, a zakończono o godz. 11:31 tego samego dnia.
Rozpoczęto sesję (10:02)
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:
1. Tomasz Cichoń
2. Rajmund Muskała
3. Sebastian Bednarek
4. Józef Duk
5. Kamil Głowania
6. Andrzej Grabiec
7. Małgorzata Michalska
8. Grzegorz Olesz
9. Teresa Sobota
10. Monika Szarf
11. Agata Trusz
12. Sandra Tiszbierek
13. Paweł Michalski
W związku z ogłoszeniem stanu pandemii w naszym kraju, aby zminimalizować rozpowszechnianie się
wirusa wywołującego chorobę COVID-19 na sesji uczestniczyli tylko radni RM oraz Burmistrz Ujazdu.
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (10:02)
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy
stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 13 osób, co stanowiło prawomocne quorum.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (10:03)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który został przez radnych
jednogłośnie zaakceptowany.
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
4. Informacja o pracy Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru
Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka
i Sieroniowice,
b) przejęcia wykonania zadania w zakresie utrzymania drogi serwisowej – łącznika
dotychczasowego przebiegu DK nr 40 z planowaną do realizacji północną obwodnicą
Kędzierzyna-Koźla i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
c) uchylenia uchwały nr XLVIII.295.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018
r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego
Pobytu w Niezdrowicach,
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt, e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ujazd,
e) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 r.,
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2019 rok.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
(10:04)
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 25 lutego 2020 r. do 30 marca 2020 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (10:05)

-

-

-

Wydano zarządzenia w sprawie:
zmiany planów finansowych na 2020 rok,
zmian budżetu gminy na 2020 rok,
przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2019 rok,
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznego Przedszkola w Ujeździe,
wyznaczenia miejsc na terenie gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
plakatów komitetów wyborczych,
zamknięcia placów zabaw, boisk z powodu zagrożenia epidemicznego COVID-19
Podpisano umowy:
z M. Sieja Usługi Projektowe na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zad.
„Przebudowa przepustu w Jaryszowie ul. Stawowa” na kwotę 615 zł,
z MoyE Studio na wykonanie dokumentacji projektowej doposażenia placu zabaw w Jaryszowie
na kwotę 2.800,00 zł,
z Zakładem Handlowo-Usługowym Maksymilian Klyta na roboty budowlane przy drugim
etapie budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce na kwotę 86.000,00 zł,
z ATIM Usługi Techniczne w Blachownictwie na sprawowanie funkcji kierownika budowy
przy wykonywaniu zadania – drugiego etapu budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej
Wódce na kwotę 479,00 zł
Uczestniczył:
27.02.2020 r. spotkałem się z dyrektorem Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich,
11.03.2020 spotkałem się z dyrektorem Tauron oraz z przedstawicielami KSSE w sprawie
działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ujeździe,
brałem udział w licznych zebraniach sztabu kryzysowego ws. Epidemii koronawirusa.

Radny Paweł Michalski – ponieważ nie odbył się konkurs na Dyrektora Przedszkola w Ujeździe, kto
w tej sytuacji będzie sprawował tę funkcję? Burmistrz wyjaśnił, że konkurs się nie odbył gdyż
Kuratorium w Opolu nie wysłało do komisji konkursowej swych pracowników w związku
z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną. Pani Anna Sikora według umowy dyrektorem zostaje do
końca sierpnia. Na razie musimy czekać, aż sytuacja z pandemią się uspokoi, następnie ustalimy kolejny
termin przeprowadzenia konkursu.
Radny Sebastian Bednarek zapytał o etap prac związanych z poprawą gospodarki wodnej?

Burmistrz poinformował, że został ogłoszony przetarg; czas na składanie ofert jest do końca kwietnia.
Przetarg został ogłoszony na całe zadanie. W tym roku planuje się zrealizowanie zadania w zakresie
podniesienia ciśnienia wody na osiedlu ”Na Wzgórzu” oraz w Niezdrowicach.
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (10:21)
a. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy
Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice, (10:21)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Ujazdu. Radni nie zgłosili uwag do
przedstawianej uchwały.
Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna
Wódka i Sieroniowice, (10:24)
Wyniki imienne:
ZA(13): Kamil Głowania, Paweł Michalski, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota,
Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Małgorzata Michalska, Sandra Tiszbierek, Agata
Trusz, Grzegorz Olesz, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Dorota Stanek, Barbara Matuszek
Uchwała nr XVIII.140.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
b. przejęcia wykonania zadania w zakresie utrzymania drogi serwisowej – łącznika
dotychczasowego przebiegu DK nr 40 z planowaną do realizacji północną obwodnicą
Kędzierzyna-Koźla i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, (10:24)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Ujazdu. Radni nie zgłosili uwag do
przedstawianej uchwały.
Głosowanie uchwały w sprawie przejęcia wykonania zadania w zakresie utrzymania drogi serwisowej
– łącznika dotychczasowego przebiegu DK nr 40 z planowaną do realizacji północną obwodnicą
Kędzierzyna-Koźla i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, (10:26)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Kamil Głowania, Monika Szarf, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, Teresa Sobota,
Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Andrzej Grabiec, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Józef
Duk, Agata Trusz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Dorota Stanek, Barbara Matuszek
Uchwała nr XVIII.141. 2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
c. uchylenia uchwały nr XLVIII.295.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu

w Niezdrowicach, (10:26)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Ujazdu.
Radna Małgorzata Michalska zapytała o planowany roczny koszt utrzymania Domu Dziennego Pobytu
w Niezdrowicach? Burmistrz odpowiedział, że jest to koszt ok 800 000 zł, a liczba osób uczestniczących
to 25.
Radna Agata Trusz podkreśliła, że podejmując się projektu wiedzieliśmy jakie są jego późniejsze
konsekwencje a mianowicie jego utrzymanie. Poza tym uważa, że społeczeństwo się starzeje i potrzebne
jest takie miejsce gdzie seniorzy mogą się spotkać, porozmawiać, spędzić miło czas.
Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII.295.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 24 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w Domu
Dziennego Pobytu w Niezdrowicach, (10:39)
Wyniki imienne:
ZA(13): Paweł Michalski, Kamil Głowania, Monika Szarf, Grzegorz Olesz, Sebastian Bednarek, Agata
Trusz, Andrzej Grabiec, Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek, Teresa Sobota, Józef Duk, Tomasz
Cichoń, Małgorzata Michalska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Dorota Stanek, Barbara Matuszek
Uchwała nr XVIII.142.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
d. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt, (10:41)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Ujazdu. Radni nie zgłosili uwag do
przedstawianej uchwały.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt, (10:43)
Wyniki imienne:
ZA(13): Józef Duk, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Kamil Głowania, Monika Szarf, Sebastian
Bednarek, Małgorzata Michalska, Sandra Tiszbierek, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Agata Trusz,
Andrzej Grabiec, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Dorota Stanek, Barbara Matuszek
Uchwała nr XVIII.143.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
e. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ujazd, (10:43)
Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Ujazdu. Radny Paweł Michalski zgłosił, aby
wykreślić w uchwale słowo „gimnazjum”, który jest błędem pisarskim.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą z autopoprawką.

Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ujazd, (10:47)
Wyniki imienne:
ZA(13): Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Monika Szarf, Teresa
Sobota, Józef Duk, Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz, Sandra Tiszbierek, Sebastian Bednarek,
Agata Trusz, Andrzej Grabiec
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Dorota Stanek, Barbara Matuszek
Uchwała nr XVIII.144.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
f. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r., (10:47)
Projekt uchwały przedstawił i omówił Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.
Omówił po kolei zmiany zwiększające i zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków. Zmiany
budżetu są następujące (uzasadnienie w załączeniu):
1) Zwiększenie planu dochodów w kwocie 94 913,91 zł;
2) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie 30 000,00 zł;
3) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 124 913,91 zł.
Radni nie wnieśli żadnych uwag ani wniosków.
Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r., (10:51)
Wyniki imienne:
ZA(13): Rajmund Muskała, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska, Kamil Głowania,
Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Sandra Tiszbierek, Sebastian Bednarek, Agata Trusz, Andrzej Grabiec,
Paweł Michalski, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Dorota Stanek, Barbara Matuszek
Uchwał nr XVIII.145.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
g. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (10:51)
Burmistrz Ujazdu przedstawił projekt uchwały. Po zmianach budżetu Gminy uchwałą Rady Miejskiej
w Ujeździe zmieniają się wartości wykazane w załącznikach Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Dochody - Budżet Gminy w 2020 roku zwiększyły się po stronie dochodowej o 94 913,91 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 40 154 337,22 zł, dochody bieżące
- 33 222 887,29 zł; dochody majątkowe – 6 931 449,93 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększył się o 94 913,91 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 43 625 232,99 zł, w tym: wydatki bieżące
- 31 188 984,52 zł, wydatki majątkowe – 12 436 248,47 zł.
Wynik – na 2020 rok planowany jest deficyt w kwocie 3 470 895,77 zł, który zostanie pokryty
zaciągniętymi pożyczkami i kredytami oraz nadwyżką z lat ubiegłych dotyczącą rozliczenia środków
określonych w art., 5 ust.1 pkt 2.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 2 033 902,77 zł.
Planowane rozchody w 2020 roku wynoszą 1 036 000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku 9 597 929,67 zł.
Pytań nie zgłoszono.
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (10:51)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Kamil Głowania, Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska, Monika Szarf, Rajmund Muskała,
Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz, Sandra Tiszbierek, Andrzej Grabiec, Teresa Sobota, Agata Trusz,
Józef Duk, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Dorota Stanek, Barbara Matuszek
Uchwała nr XVIII.146.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
Ad. 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
(10:51)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń poinformował, że sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2019 rok i z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2019 rok zostały zamieszczone w systemie
RADA365 z którymi radni mogli wcześniej się zapoznać. Radni nie zgłosili żadnych zapytań dot.
sprawozdań.
Ad. 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd za 2019 rok. (10:52)
Ad. 8. Interpelacje i zapytania. (10:52)
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi zgłoszone na ostatniej sesji, następnie radni zgłosili
następujące wnioski/interpelacje:
1) pisemny wniosek radnego Sebastiana Bednarek o odmalowanie przystanku w Ujeździe oraz
o wsparcie z walką nielegalnego składowiska odpadów przy zalewie w Ujeździe poprzez np.
zamontowanie kamer (fotopułapek),
2) wniosek radnej Małgorzaty Michalskiej o posprzątanie (usunięcie kleju) z dwóch wiat
przystankowych w miejscowości Sieroniowice.
Ad. 9. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej. (10:59)
Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej. (10:59)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek,
Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Agata Trusz, Sandra Tiszbierek, Teresa Sobota, Andrzej
Grabiec, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Dorota Stanek, Barbara Matuszek

Protokół nr XVII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Ad. 10. Sprawy różne. (10:59)
Radny Paweł Michalski zapytał o działki przy piekarni w Ujeździe? Burmistrz – po ogłoszonym
przetargu nie ma zgłoszonych ofert, Planuje się pod koniec maja ogłoszenie II przetargu.
Radna Agata Trusz zapytała co będzie z rewitalizacją rynku w Ujeździe?
Burmistrz odpowiedział, że wszystko jest przygotowane i w każdej chwili można ogłosić przetarg na
wykonawstwo robót. Jednak, z uwagi na czas w którym obecnie jesteśmy wspólne z Panią Skarbnik
uznaliśmy, że musimy się wstrzymać, tak aby w sytuacji kryzysowej spokojnie pomóc przedsiębiorcom
małych i dużych firm. Musimy teraz rozważnie wydawać pieniądze. Zadanie rewitalizacji rynku na
pewno zostanie zrealizowane, termin mamy do końca 2022 r., wiec jeśli teraz nie rozpoczniemy
będziemy musieli w następnym roku zrealizować zadanie w całości.
Radna Agata Trusz zapytała czy planuje się pomoc firmom działającym na Strefie? Burmistrz – jesteśmy
w stałych kontaktach z przedstawicielami firm. Na razie nie jest na gorzej, pracownicy pracują po 4 dni
z 80 % wynagrodzenia. Dla mniejszych firm być może zawiesimy podatki.
Razem z panią Dyrektor MGODK Krystyną Kałużny odwołaliśmy imprezę Targi Panieńskie oraz Noc
Świętojańską. Burmistrz zwrócił się również, aby sołectwa na razie nie planowały żadnych imprez
w ramach funduszu sołeckiego.
Burmistrz podkreślił, że stanowisko Wojewody Opolskiego z dnia 24 marca 2020 r. co do możliwości
przeprowadzenia sesji online jest niedopuszczalne. Służby Wojewody stwierdziły, iż w przypadku
głosowania zdalnego uchwały będą nieważne.
Burmistrz Ujazdu poinformował, że do pomocy w walce z pandemią zostało wyznaczone OSP Ujazd.
Dziękuję wszystkim służbom z terenu Gminy Ujazd za wszelka pomoc. Musimy sobie w tym trudnym
momencie pomagać. Panie pracujące w żłobku i w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach szyją
maseczki. Przygotowywane są świąteczne paczki „SENIOR 65+” . W każdej paczce oprócz produktów
spożywczych jest maseczka oraz list, w którym zawarte są zalecenia, którzy seniorzy mają przestrzegać
w czasie pandemii. W dystrybucji paczek wezmą udział strażacy Gminy Ujazd oraz sołtysi. Radny Józef
Duk wyraził swoje niezadowolenie z paczek, uważa że lepiej by był te pieniążki wydać na np. testy na
koronawirusa.
Burmistrz dodał, że wyłączono bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Miejskim. Wszelkie
dokumenty i wnioski składane są elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub przez umieszczenie
w pojemniku (ustawionym przy wejściu do urzędu na I piętrze od strony windy). Pracownicy urzędu
realizują niezbędne kontakty z interesantami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń poinformował radnych, że otrzymali do przeanalizowania
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd za 2019 r., sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu za 2019 r. oraz petycję ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniam.
Na zakończenie Burmistrz Ujazdu poinformował radnych, że wpłynęła prośba o udzielenie wsparcia
finansowego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zadania związane
z dofinansowaniem zakupu sprzętu, tj. sprężarki do napełniania butli aparatów powietrznych oraz
zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.
Radni uznali, że w obecnej sytuacji powinniśmy wspomagać tylko nasze jednostki OSP. Burmistrz
poprosił o wyrażanie swojej opinii poprzez głosowanie.

Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń - Kto jest za udzieleniem wsparcia finansowego (za
podniesieniem ręki):
ZA 0
PRZECIW 13
Wniosek został odrzucony.
Ad. 11. Zakończenie posiedzenia. (11:30)
Radny Kamil Głowania zaapelował, abyśmy zostali w domu i ograniczyli wszelkie spotkania życząc
wszystkim dużo zdrowia.
Zakończono sesję (11:31)
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na
stronie BIP Urzędu.
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Monika Krahl
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