Protokół sesji
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
Obrady rozpoczęto 29-12-2020 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:47 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. 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 Tiszbierek
Rozpoczęto sesję (15:00)
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:00)
Sesja odbyła się w trybie hybrydowym. Na Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło
9 radnych oraz Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom i Skarbnik Gminy, natomiast zdalnie udział brało
6 radnych oraz Pani Katarzyna Tomczyk – Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy Danuta Ogaza i
Dyrektor ZGKiM Piotr Przygoda. W związku z powyższym na ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięli
udział wszyscy radni, co stanowiło prawomocne quorum.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (15:00)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
Informacja o pracy Burmistrza.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok.
6. Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2021 rok.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie budżetu,
c) przedstawienie opinii i wniosków Komisji R.M.,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały budżetowej.
7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028.
a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej,
c) głosowanie uchwały.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.

10. Sprawy różne.
11. Zakończenie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad. (15:03)
Wyniki imienne:
ZA(11): Małgorzata Michalska, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Agata Trusz, Teresa Sobota, Sebastian
Bednarek, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Sandra Tiszbierek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):
Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Paweł Michalski, Grzegorz Olesz
Z uwagi na problemy techniczne z głosowaniem nad przyjęciem porządku obrad za było 11 radnych
czyli większość głosów. A zatem porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
(15:03)
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 15 grudnia 2020 r. do 29 grudnia 2020 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (15:04)
Nastąpiła zmiana kworum (15:07)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15
Do sesji dołączyli radni:
1. Kamil Głowania
Wydano zarządzenia w sprawie:
zmiany planów finansowych na 2020 rok,
zmiana budżetu i w budżecie gminy na 2020,
ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkola i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd w roku szkolnym 2020/2021,
powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie
zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku,
powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie
zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku,
ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione
podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021,
nabycia od osób fizycznych dz. 2293/4 o pow. 0,0380 ha, położonej w Ujeździe,
nabycia od osób prawnych działki nr 436/15 o pow. 0,0175 ha, położonej w Sieroniowicach.
Podpisano umowy:
z PROJEKT PLUS ARCHITEKCI s.c. G. Tkacz, T. Borkowski na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego dla zad pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe, na kwotę 141.450,00 PLN.
Ponadto:
brałem udział w spotkaniu w firmie Mubea,
uczestniczyłem w spotkaniu Związku Międzygminnego „Czysty Region”,

-

brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami KSSE,
brałem udział w spotkaniu z Marszałkiem Andrzejem Bułą,
brałem udział w spotkaniu z Komendantem Państwowej Straży Pożarnejw Strzelcach Opolskich

Na bieżąco prowadzono szereg spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy.
Radny Józef Duk zapytał czy umowa podpisana z PROJEKT PLUS ARCHITEKCI to jest ta sama
spółka, która za czasów Burmistrza Tadeusza Kaucha opracowywała projekt na rewitalizację rynku z
planem parkingów podziemnych? Odpowiedziano, że tak.
Radna Agata Trusz odniosła się do spotkania Burmistrza z Marszałkiem Woj. Opolskiego. Jaki był cel
spotkania czy miała związek z covidem? Burmistrz odpowiedział, że spotkanie miała charakter
podsumowujący. Aktualnie tworzy się nowa Strategia Subregionu na nową perspektywę unijną na 20212027.
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (15:11)
a. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, (15:11)
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz.
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 21 500,00 zł;
2) Zmniejszenie planów dochodów w kwocie 1 010,00 zł;
2) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie 72 810,00 zł;
3) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 93 300,00 zł.
Radni nie zgłosili zapytań ani uwag do przedstawianej uchwały.
Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (15:17)
Wyniki imienne:
ZA(14): Agata Trusz, Monika Szarf, Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Barbara
Matuszek, Andrzej Grabiec, Kamil Głowania, Sandra Tiszbierek, Teresa Sobota, Paweł Michalski,
Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska, Grzegorz Olesz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Rajmund Muskała
Uchwała nr XXVI.193.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok. (15:24)
Pani Longina Napieracz 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 zwiększy się po stronie dochodowej o 20 490 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 39 546 688,83 zł, dochody bieżące
- 33 044 069,80 zł; dochody majątkowe – 6 502 619,03 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększy się o 20 490,00 zł.
Po zmianach kwota wydatków ogółem 43 017 584,60 zł, w tym: wydatki bieżące
- 30 948 926,60 zł, wydatki majątkowe – 12 068 658,00 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 2 095 143,20 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 uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:27)
Wyniki imienne:
ZA(14): Kamil Głowania, Agata Trusz, Dorota Stanek, Sandra Tiszbierek, Sebastian Bednarek,
Monika Szarf, Teresa Sobota, Józef Duk, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń,
Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Grzegorz Olesz
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Rajmund Muskała
Uchwała nr XXVI.194.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
Ad. 6. Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2021 rok. (15:27)
a. odczytanie projektu uchwały budżetowej, (15:27)
Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz.
Zgodnie z zapisami uchwały dochody budżetu na 2021 rok ustala się w kwocie 39 262 547,00 zł, w
tym:
1) Dochody bieżące – 33 294 587,00 zł
2) Dochody majątkowe – 5 967 960,00 zł
Z kolei wydatki budżetu na 2021 rok ustala się w łącznej kwocie 46 290 106,30 zł, w tym:
- na plan wydatków bieżących – 31 763 58,68 zł,
- na plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14 526 647,62 zł.
Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8 545 992,09 zł:
- wolne środki w kwocie 1 518 432,79 zł,
- z pożyczek i kredytów w wysokości 4 833 098,30 zł,
- ze spłat udzielonych pożyczek 443 843,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych w kwocie 1 750 618,00 zł.
Planowany deficyt w wysokości 7 027 559,30 zł, zostanie pokryty przychodami:
- kredyty, pożyczki w kwocie 4 833 098,30 zł,
- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 443 843,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach
publicznych w kwocie 1 750 618,00 zł.
Ustalony został plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie:
262 822,18 zł.
b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu, (15:30)
Przewodniczący obrad odczytał pozytywną opinię RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej
gminy na 2021 rok zawartą w uchwale nr 446/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 11 grudnia
b.r. oraz pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały
budżetowej (Uchwała nr 447/2020 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 11 grudnia b.r.)
c. przedstawienie opinii i wniosków Komisji R.M., (15:32)
Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 r. Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki zapoznała się
i pozytywnie zaakceptowała przedłożony projekt budżetu na 2021 rok.

d. dyskusja, (15:33)
Radni nie poddali się dyskusji. Burmistrz Ujazdu w tym miejscu chciałaby serdecznie podziękować
Pani Skarbnik za opracowanie kolejnego budżetu w taki ciężkim momencie, w związku z
ograniczeniami kadrowymi przez covid, jak również przy kontroli RIO. Również podziękował
wszystkim pracownikom Urzędu, gdyż każdy ma swój wkład przy tworzeniu budżetu i oczywiście
radnym Rady Miejskiej za wszelkie uwagi i ostateczne zaakceptowanie.
Uważa, że budżet jest mocno pro inwestycyjny i pro rozwojowy i powinien spełnić oczekiwania
wszystkim mieszkańcom gminy.
e. głosowanie uchwały budżetowej. (15:38)
Głosowanie w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (15:39)
Wyniki imienne:
ZA(14): Agata Trusz, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Grzegorz Olesz,
Teresa Sobota, Sandra Tiszbierek, Józef Duk, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Monika Szarf,
Andrzej Grabiec, Sebastian Bednarek, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Kamil Głowania
Uchwała XXVI.195.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu sesji.
Ad. 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028. (15:40)
a. odczytanie projektu uchwały, (15:40)
Skarbnik Gminy omówiła także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2021-2028.
Projekt uchwały obejmuje Wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2028 wraz z wykazem
przedsięwzięć i prognozą kwoty długu na lata 2021-2028. Czasookres przyjęty do opracowania WPF
uwzględnił okres spłaty zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.
Podstawową część WPF stanowią ustalone dla każdego roku budżetowego objętego prognozą,
parametry budżetowe wymienione w przepisie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2021 – 2028 uwzględniono przewidywane
wykonanie w 2020 roku z uwzględnieniem ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz realnych możliwości
gminy Ujazd.
W 2021 roku planowany jest deficyt w kwocie 7 027 559,30 zł Pokrycie deficytu planuje się
sfinansować:





spłatą udzielonej pożyczki w kwocie 443 843,00 zł
pożyczkami kredytami w kwocie 4 833 098,30 zł
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o
finansach publicznych 1 750 618,00 zł.

W pozostałych latach 2022-2028 budżety zostały zbilansowane, planuje się nadwyżki budżetowe, które
przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych
papierów wartościowych.
Planowana kwota długu na koniec 2021 roku – 10 068 211,79 zł jest wynikiem zaciągniętych już

zobowiązań (pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych) oraz planowanych do zaciągnięcia
nowych pożyczek i kredytów i spłat zobowiązań za odpłatne przekazanie sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej.
W latach kolejnych dług ten będzie zmniejszany o kwoty przewidzianych spłat i na koniec
2028 roku powinien zmniejszyć się do zera.
b. odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej, (15:42)
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię RIO w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ujazd na lata 2021-2028 zawartą w uchwale nr 448/2020
Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 11 grudnia 2020 r.
c. głosowanie uchwały. (15:42)
Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028
(15:43)
Wyniki imienne:
ZA(15): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Sebastian
Bednarek, Józef Duk, Sandra Tiszbierek, Monika Szarf, Barbara Matuszek, Grzegorz Olesz, Andrzej
Grabiec, Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Uchwała nr XXVI.196.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
sesji.
Ad. 8. Interpelacje i zapytania. (15:43)
Nie zgłoszono zapytań ani interpelacji.
Ad. 9. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej. (15:43)
Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej. (15:44)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Kamil Głowania, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Sebastian Bednarek, Teresa Sobota, Rajmund
Muskała, Barbara Matuszek, Paweł Michalski, Dorota Stanek, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Grzegorz
Olesz, Małgorzata Michalska, Sandra Tiszbierek
PRZECIW(1): Agata Trusz
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Z powodu problemu technicznego powtórnie zagłosowano nad przyjęciem XXV/2020 protokołu.

Powtórne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXV Sesji RM (15:45)
Wyniki imienne:
ZA(15): Kamil Głowania, Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Monika Szarf, Rajmund Muskała,
Sandra Tiszbierek, Teresa Sobota, Grzegorz Olesz, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Agata Trusz,
Andrzej Grabiec, Tomasz Cichoń, Barbara Matuszek, Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):
Protokół nr XXV został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 10. Sprawy różne. (15:45)
Radna Agata Trusz zgłosiła prośbę o wystosowanie pisma do Zarządu Powiatu Strzeleckiego o naprawę,
załatanie dwóch dziur na ul. Chrobrego w Ujeździe na osiedlu Piaski.
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że wpłynęła petycja pana Marka Songina z dnia
14 grudnia 2020 r. w interesie publicznym dot. uzyskania przez Rząd RP pisemnego
potwierdzenia/gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw COVID-19, iż w przypadku
jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe oraz prośba
mieszkańca Ujazdu o sprawdzenie niedrożności studzienki kanalizacyjnej. Oby dwie sprawy zostały
przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia sprawy i przedstawiania swojego
stanowiska Radzie Miejskiej.
Ad. 11. Zakończenie Sesji. (15:47)
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXVI sesję Rady Miejskiej życząc
wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku 2021.
Zakończono sesję (15:47)
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na
stronie BIP Urzędu.

Protokołowała:
Monika Krahl

Przewodniczący obrad:
Tomasz Cichoń

