Protokół sesji
XXII Sesja Rady Miejskiej
Obrady rozpoczęto 21-09-2020 o godz. 16:06, a zakończono o godz. 17:49 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 Tiszbierek
Rozpoczęto sesję (16:06)
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:06)
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad. Na ustawowy stan
15 Radnych w sesji wzięło udział 15 osób, co stanowiło prawomocne quorum.
Nastąpiła zmiana kworum (16:07)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15
Do sesji dołączyli radni:
1. Paweł Michalski
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:08)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który został przez radnych
jednogłośnie zaakceptowany.
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) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi
Zimna Wóda i część wsi Sieroniowice,
b) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,
c) przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektu p.n. „Rozwój edukacji
przedszkolnej w gminie Ujazd” w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji
przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 (RPO WO 2014-2020),
d) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.
7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z analizy kosztów oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Ujazd za rok 2018-2019.
8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
(16:08)
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 25 sierpnia 2020 r. do 21 września 2020 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:09)
Wydano zarządzenia w sprawie:
zmiany planów finansowych na 2020 rok,
zmiana budżetu i w budżecie gminy na 2020,
przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku,
zmieniające zarządzenie nr 0050.84.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie ustalenia procedury
postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu
umowy rachunku bankowego albo przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową
informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy imiennego rachunku członka kasy,
wyznaczenia administratora przestrzeni publicznej zlokalizowanej w otoczeniu ruin Zamku
Biskupów Wrocławskich w Ujeździe na działkach ewid. nr 840/2, 840/10 i określenia jego
obowiązków,
wyznaczenie koordynatora dostępności,
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej,
położonej w Gminie Ujazd,
Podpisano umowy:
-

z Biuro Rachunkowo – Projektowe Grosik na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania
„Przebudowa drogi gminnej 1057340 ul. Jaryszowska w Zimnej Wódce” na kwotę 7.483,32 zł,
z Biuro Rachunkowo – Projektowe Grosik na opracowanie dokumentacji na remont drogi gminnej
ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach na kwotę 5.166,00 zł,
z Biuro Rachunkowo – Projektowe Grosik na opracowanie dokumentacji na remont drogi
wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe na kwotę 4.920,00 zł,
z Biuro Rachunkowo – Projektowe Grosik na opracowanie koncepcji na „Przebudowa ul.
Małopolnej w Zimnej Wódce na kwotę 8.610,00 zł,
z PHU TRANSKOM Robert Białdyga z Jaryszowa na remont ulicy Kanałowej w Niezdrowicach
na kwotę 39.360,00 zł,

Ponadto:
01.09.2020 roku brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz nowym Inwestorem,

-

07.09.2020 brałem udział w spotkaniu dotyczącym strefy bezpiecznej na placu zabaw
w Niezdrowicach,
08.09.2020 brałem udział w spotkaniu w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w sprawie
Dywanów kwietnych,
09.09.2020 brałem udział w spotkaniu z KSSE z dwójką nowych zainteresowanych Inwestorów,
11.09.2020 uczestniczyłem w spotkaniu w Starostwie w sprawie planów inwestycyjnych na 2021
rok,
14.09.2020 odbyło się zakończenie i rozliczenie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej,
15.09.2020 odbyło się walne zgromadzenie członków Związku Międzygminnego Czysty Region,
17.09.2020 brałem udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia „Jedź z nami.
21.09.2020 brałem udział w spotkaniu ze Stowarzyszeniem Rozwoju
i Odnowy Wsi
Niezdrowice w sprawie remontu szatni na boisku w Niezdrowicach.

Radni dopytywali o:
- kto został koordynatorem dostępności? – Pani Sekretarz Danuta Ogaza,
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w
Gminie Ujazd. Burmistrz odpowiedział, że są to tereny w Jaryszowie o które potencjalni klienci od wielu
lat o nie dbają ponieważ stanowią dojazd do ich posesji.
Pani Katarzyna Tomczyk odczytała pismo, które zostało skierowane do Powiatu Strzeleckiego w sprawie
zaplanowania wspólnych przedsięwzięć na nowy rok.
Radna Dorota Stanek złożyła wniosek, aby na posiedzeniach Komisji Stałych, które wstępnie
zaplanowano na 19 października br. została zaproszona radna powiatowa Mariola Matuszek.
- czy Związek Międzygminny Czysty Region planuje jakieś podwyżki? Na razie są prowadzone
negocjacje, jednak podwyżki są nieuniknione.
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:29)
a. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna
Wóda i część wsi Sieroniowice, (16:29)
Projekt uchwały przedstawiła pani projektant Renata Klimek. Po wyjaśnieniu wszystkich zapytań
zgłoszonych przez radnych przystąpiono do głosowania.
Głosowanie nad rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu (16:51)
Wyniki imienne:
ZA(15): Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Paweł Michalski,
Dorota Stanek, Monika Szarf, Teresa Sobota, Rajmund Muskała, Agata Trusz, Sandra Tiszbierek, Józef
Duk, Grzegorz Olesz, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część wsi Zimna Wóda i część wsi Sieroniowice. (16:51)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Kamil Głowania, Monika Szarf, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec,
Sandra Tiszbierek, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Dorota
Stanek, Rajmund Muskała, Paweł Michalski, Agata Trusz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XXII.169.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.

b. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, (16:52)
Projekt uchwał przedstawił Burmistrz Ujazdu. Podjęcie przez Radę Miejską w Ujeździe uchwały w tej
sprawie ma dać możliwość właścicielom obiektów zabytkowych ubiegania się o dotację oraz zachęcić ich
do podejmowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru.
Dbałość o zabytki, niezależnie od ich statusu własnościowego, leży w interesie władz samorządowych i
mieszkańców Gminy Ujazd, a dotacje z budżetu gminy otworzą możliwość poprawy obecnego stanu
zabytków. Udzielenie dotacji przyniesie pozytywne skutki w postaci zachowania historycznych walorów
obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Ujazd ale również wpłynie na podniesienie jej
walorów estetycznych i turystycznych.
Radna Agata Trusz- do kiedy można zgłaszać wnioski i ile zostało już zgłoszonych? Burmistrz
odpowiedział, że wnioski można zgłaszać do 31 czerwca, następnie powołana jest Komisja (Ref. Spraw
Obronnych), która analizuje wnioski i przyznaje dotacje. Na ten moment zgłoszone są dwa wnioski.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. (16:57)
Wyniki imienne:
ZA(15): Agata Trusz, Dorota Stanek, Grzegorz Olesz, Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, Teresa Sobota,
Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Sebastian Bednarek, Sandra Tiszbierek, Andrzej Grabiec, Monika
Szarf, Paweł Michalski, Józef Duk, Małgorzata Michalska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XXII.170.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
c. przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektu p.n. „Rozwój edukacji
przedszkolnej w gminie Ujazd” w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO
2014-2020) (16:57)
Projekt uchwały przedstawił i omówił Burmistrz Ujazd. Realizatorem projektu p.n. „Rozwój edukacji
przedszkolnej w gminie Ujazd” w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO
2014-2020) jest Gminy Zarząd Oświaty w Ujeździe. Ponadto nauczycielki ośrodków wychowania
przedszkolnego doskonalić będą umiejętności i kompetencje podczas szkoleń. Wsparciem objętych
zostanie łącznie 10 nauczycielek.
W projekcie uczestniczyć będzie grupa dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat. Łącznie liczba to 75 (38
dziewczynek, 37 chłopców) z 5 oddziałów przedszkolnych, działających przy Szkołach Podstawowych w
Olszowej i Jaryszowie:
1. oddział przedszkolny w Olszowej (PSP Olszowa),
2. oddział przedszkolny w Zimnej Wódce (PSP Olszowa),
3. oddział przedszkolny w Jaryszowie (PSP Jaryszów),
4. oddział przedszkolny w Sieroniowicach (PSP Jaryszów),
5. oddział przedszkolny w Balcarzowicach (PSP Jaryszów).
Ogólna wartość projektu – 295 597,55
Dofinansowanie z EFS – 250 875,55
Wkład własny Gminy Ujazd – 44 722,00 (finansowy 30 22,00+ rzeczowy 14 700,00).
Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2021.
Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani uwag.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021
projektu p.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd” w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie
edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020 (RPO WO 2014-2020) (17:02)
Wyniki imienne:
ZA(15): Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Agata Trusz, Teresa
Sobota, Tomasz Cichoń, Sandra Tiszbierek, Monika Szarf, Sebastian Bednarek, Andrzej Grabiec, Paweł
Michalski, Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XXII.171.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
d. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, (17:02)
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Longina Napieracz – Skarbnik Gminy.
Omówiła 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 56 585,70 zł;
2) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie 270 692,70 zł;
3) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 327 278,40 zł.
Radni dopytywali o planowaną budowę nowej szatni kontenerowej na boisku w Starym Ujeździe. Pani
Tomczyk przedstawiła, że należy zrobić projekt, gdyż zmieniły się procedury prawa budowlanego. Będzie
tam doprowadzona woda i kanalizacja. Radna Małgorzata Michalska zasugerowała, że taki pusty,
nieużywany kontener stoi na boisku w Olszowej.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, (17:12)
Wyniki imienne:
ZA(15): Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Monika Szarf, Rajmund Muskała, Andrzej
Grabiec, Sebastian Bednarek, Dorota Stanek, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Agata Trusz, Józef Duk,
Paweł Michalski, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XXII.172.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
e. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (17:13)
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 2020 roku zwiększyły się po stronie dochodowej o 66 328,02 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 41 865 339,07 zł, dochody bieżące
- 34 314 959,12 zł; dochody majątkowe – 7 550 379,95 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększył się o 66 328,02 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 45 336 234,84 zł, w tym: wydatki bieżące
- 32 284 414,92 zł, wydatki majątkowe – 13 051 819,92 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 2 030 544,20 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 nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (17:13)
Wyniki imienne:
ZA(15): Dorota Stanek, Kamil Głowania, Paweł Michalski, Agata Trusz, Monika Szarf, Małgorzata
Michalska, Sandra Tiszbierek, Grzegorz Olesz, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec,
Barbara Matuszek, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Sebastian Bednarek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XXII.173.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
Ad. 6. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku. (17:14)
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
nr 294/2020 z dnia 09 września b.r. opiniującą pozytywnie przedstawione sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2020 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 2020 r. zwiększył się o 5,02 % w stosunku do uchwały budżetowej
i wyniósł 46 071 808,99 zł.
Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 42,6 % planu i wyniosło 17 719 623,95 zł, w tym:
wykonanie dochodów bieżących 49,8 %, a majątkowych – 10,3 % planu.
Na dzień 30 czerwca b.r. wystąpiły zaległości podatkowe na kwotę 437 246,15 zł. W porównaniu ze
stanem z dnia 31.12.2019 zaległości zwiększyła się o kwotę 178 828,84 zł.
Wykonanie wydatków budżetu wyniosło 17 401 487,59 zł, co stanowi 38,6 % planu, z czego wydatki
bieżące w kwocie 14 616 495,57 zł – czyli 45,7 % planu, a wydatki majątkowe – 2 784 992,02 zł – co
stanowi 21,4 % planu.
W uchwale budżetowej Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019r. został
zaplanowany deficyt w kwocie 3 241 954,57 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych
pożyczek i kredytów i spłaty udzielonych pożyczek. Przychody zaplanowano w kwocie 4 277 954,57 zł;
w tym: pożyczki i kredyty 2 798 111,57 zł, spłata udzielonych pożyczek 443 843,00 zł, wolne środki
1 036 000,00 zł.
Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i wykup obligacji zaplanowano rozchody
w kwocie 1 036 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2020 r. planowany deficyt uległ zmianie i wynosi 3 470 895,77 zł,
Planowane przychody uległy zmianie i na dzień 30.06.2020 r wynoszą 4 506 895,77 zł w tym: pożyczki
i kredyty 2 798 11,57 zł, spłata udzielonych pożyczek 443 843,00, niewykorzystane środki pieniężne
228 941,20, wolne środki 1 036 000,00 zł

Rozchody na dzień 30.06.2020 r wynoszą 1 036 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w
WFOŚ i GW i wykup obligacji.
W okresie sprawozdawczym wykupiono piątą ostatnią emisję obligacji komunalnych z 2013 r. (400
000,00 zł), na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW wydatkowano 103 000,00 zł; w tym:
- 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 – 210 432,79
zł),
- 27 000 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 – 146 446,55 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 2 331 093,47 zł. Na dzień 30.06.2020r. wypracowano nadwyżkę
budżetową (różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi) w wysokości
318 136,36 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 17 września b.r.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji. Uwag nie zgłoszono.
Ad. 7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z analizy kosztów oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Ujazd za rok 2018-2019. (17:28)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Matuszek przedstawiła protokół pokontrolny nr 7/2020 z
analizy kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ujazd przeprowadzonej w dniu 09 września b.r.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli żadnych wniosków ani uwag do przeprowadzonej kontroli.
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z analizy kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ujazd
za rok 2018-2019. (17:30)
Wyniki imienne:
ZA(15): Paweł Michalski, Barbara Matuszek, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Agata Trusz,
Kamil Głowania, Józef Duk, Teresa Sobota, Monika Szarf, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, Tomasz
Cichoń, Andrzej Grabiec, Sandra Tiszbierek, Dorota Stanek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Radni nie wnieśli uwag do protokołu i jednomyślnie go przyjęli.
Ad. 8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (17:30)
Nie zgłoszona żadnych wniosków Komisji Stałych.
Ad. 9. Interpelacje i zapytania. (17:30)
Przewodniczący odczytał odpowiedzi na interpelacje złożone podczas XXI Sesji przez radnego Grzegorza
Olesz i radnej Teresy Soboty.

Przewodniczący Rady odczytał pisemne interpelacje radnych w sprawie:
1) radnego Pawła Michalskiego z prośbą o:
- ogrodzenie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Zimnej Wódce;
- ogrodzenie boiska sportowego LZS Zimna Wódka zgodnie z wymogami OZPN Opole;
- doświetlenie skrzyżowania ul. Strzeleckiej i ul. Jaryszowskiej w Zimnej Wódce;
- sprawdzenie dróg gminnych na terenie Zimna Wódka, Buczek i Wesołowa oraz naprawienie ubytków;
Radny zgłosił pisemne zapytanie dotyczące koszenia terenów zielonych przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Zimnej Wódce (w załączeniu zdjęcia)
2) radnej Teresy Sobota z prośbą o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Strzelcach Op.
o wykoszenie i usunięcie krzewów na terenie zbiornika wód deszczowych w Olszowej.
3) radnego Kamila Głowania o wystosowanie pisma do właściciela terenu wokół stawu
w
Sieroniowicach z prośbą o uporządkowanie terenu (o przycięcie krzaków na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej
ze Strzelecką obok małej wysepki).
4) radnej Dorota Stanek z prośbą o wystosowanie pisma do właściciela działki na ul. Bursztynowej z
nakazem wykoszenia wysokich i zachodzących na ul. Bursztynową krzewów i chwastów. Te
przeszkadzające i ocierające samochody ostre rośliny kładą się na ulicę Chrobrego.
Ad. 10. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej. (17:33)
Głosowanie przyjęcia protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej. (17:33)
Wyniki imienne:
ZA(15): Agata Trusz, Barbara Matuszek, Sandra Tiszbierek, Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Paweł
Michalski, Monika Szarf, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Grzegorz
Olesz, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska, Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Protokół nr XXI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Ad. 11. Sprawy różne. (17:33)
Pan Józef Duk po raz kolejny wyraził swoje rozczarowanie utrzymaniem dróg powiatowych w naszej
gminie. Stwierdził, że np. w Gminie Leśnica drogi powiatowej są zaraz po ulewach wyczyszczone. Na co
Burmistrz również wyraził swoje niezadowolenie i swoją bezradność. Na bieżąco są zgłaszane przez Ref.
Inwestycji różne problemy, ale bez skutecznie.
Radny Kamil Głowania zapytał czy jako gmina możemy wpłynąć na osobę prywatną, aby uporządkowała
swój teren , a dotyczy to o przycięcie krzaków na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej ze Strzelecką obok małej
wysepki. Jadąc od strony trasy 88 w kierunku Balcarzowic przy skręcie w lewo (mając po prawej staw).
z ulicy Strzeleckiej w ul. Strzelecką brak widoczności czy ktoś nie jedzie od strony szkoły. (widać tylko
kilka metrów łuku drogi). Stwarza to duże niebezpieczeństwo wypadku.
Do pytania także dołączyła Radna Dorota Stanek a dotyczy to działki położonej na ul. Bursztynowej na
osiedli Piaski.
Burmistrz odpowiedział, że jedynie możemy wystosować pismo z prośbą o uporządkowanie tych terenów.

Radny Rajmund Muskał zapytał, kto reguluje (ustawia) lampy w Kluczy na Wapiennikach ponieważ
bardzo późno się zapalają a następnie długo świecą. Prosi o interwencję, na co Pani Katarzyna Tomczyk
odpowiedziała, że zgłosi problem.
Ad. 12. Zakończenie posiedzenia. (17:49)
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXII sesję Rady Miejskiej.
Zakończono sesję (17:49)
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na
stronie BIP Urzędu.
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