Protokół sesji
XXXV Sesja Rady Miejskiej
Obrady rozpoczęto 23-08-2021 o godz. 16:03, a zakończono o godz. 18:14 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:
1. Tomasz Cichoń
2. Rajmund Muskała
3. Józef Duk
4. Barbara Matuszek
5. Andrzej Grabiec
6. Małgorzata Michalska
7. Paweł Michalski (16:04)
8. Teresa Sobota
9. Monika Szarf
10. Agata Trusz
11. Sandra Tiszbierek
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:03)
Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło podczas otwarcia sesji 10
radnych o godzinie 16:05 do obrad dołączył Radny Paweł Michalski, Burmistrz Ujazdu Hubert
Ibrom, Sekretarz Gminy Danuta Ogaza, Skarbnik Gminy Longina Napieracz, Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe Piotr Przygoda oraz Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Irena Tiszbierek. W związku z powyższym na ustawowy stan 15 Radnych w
sesji wzięło udział 11 radnych, co stanowiło prawomocne quorum.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:01)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
Informacja o pracy Burmistrza.
Uzupełnienie informacji dotyczących SIM – rozmowa z przedstawicielem Krajowego
Zasobu Nieruchomości.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę nr XLII/234/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27
października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad
korzystania z tych przystanków,
d) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Niezdrowice,
gmina Ujazd,
e) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r.,
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7.
8.
9.
10.

Interpelacje i zapytania.
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
Sprawy różne:
Zakończenie posiedzenia.

Podczas odczytywania porządku obrad nastąpiła zmiana kworum, do sesji dołączył radny Paweł
Michalski.
Głosowanie nad porządkiem obrad (16:04)
Wyniki imienne:
ZA(11): Małgorzata Michalska, Paweł Michalski, Sandra Tiszbierek, Barbara Matuszek,
Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Teresa Sobota, Agata Trusz, Józef Duk, Andrzej Grabiec,
Rajmund Muskała
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania,
Grzegorz Olesz
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym. (16:05)
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 25 czerwca 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:06)
Wydano zarządzenia w sprawie:
nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2393,
½ części działki nr 2392 położonych w Ujeździe,
ustalenia wysokości opłat oraz zasad korzystania ze Stadionu Sportowego w Ujeździe,
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie
bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd,
określenia zasad oraz podstawowych druków związanych z wydatkowaniem środków
w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Ujazd,
zmiany planów finansowych na 2021 rok,
zmiany budżetu gminy na 2021 rok,
Ogłoszono przetargi na:
nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone na terenie Gminy Ujazd
Ponadto podpisano umowy z:

-

TRANSKOM R. Białdyga z Jaryszowa, na wykonanie zadania pn. „Remont drogi
gminnej ul. Strzelecka i część Lipowej w Nogowczycach na kwotę 341.940,00 zł,

-

Firma Remontowo – Budowlana „DACHSYSTEM” z Zawadzkiego, na wykonanie
zadania pn. „Remont dachu PSP Ujazd” na kwotę 189.538,10 zł,
Domel inż. Iwona Dołżycka z Dąbrowa Niemodlińska, na wykonanie zadania pn.
„Nadzór autorski dla zadania pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej Gminy Kędzierzyn – Koźle, Gm. Ujazd oraz Nadleśnictwo Kędzierzyn”
Etap II – odbudowa zdegradowanego stawu w Starym Ujeździe” na kwotę 3.874,50 zł,
R. Warmiński Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany z Gierałtowic, wykonanie
zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Olszowej na dz.
Nr 116/9” na kwotę 29.766,00 zł,
R. Gisman Usługi Transportowe z Niezdrowic, na wykonanie zadania pn. „Remont dróg
wewnętrznych dojazd do gruntów rolnych w Ujeździe na dz. O nr ewid. 716 i 946” na
kwotę 25.830,00 zł,
P.U.H. „DOMAX” z Boronów, na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi
wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe” na kwotę 144.917,33,
Biuro Rachunkowo – Projektowe „Grosik” z Izbicka, na wykonanie zadania pn.
„Nadzór inwestorski dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w
Ujeździe”” na kwotę 3.075,00 zł,
Małgorzata Lasończyk Usługi Ogólnobudowlane, na wykonanie zadania pn. „Remont
drogi wewnętrznej dz. 42 w Grzeboszowicach, na kwotę 8.001,15 zł.

-

-

-

-

-

Ponadto:
29 czerwca brałem udział w spotkaniu Związku Międzygminnego „Jedź z nami”
29 czerwca uczestniczyłem w Komisji Budżetu Rady Powiatu,
06 lipca odbyło się spotkanie z przedstawicielami KSSE Gliwice w sprawie nowego
inwestora,
06 lipca uczestniczyłem w spotkaniu z Wojewodą Opolskim w sprawie „Polskiego
Ładu”,
09 lipca brałem udział w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji,
12 lipca uczestniczyłem w spotkaniu w OCRG oraz spotkaniu w kancelarii Ministra
Ociepy,
14 lipca odbyło się spotkanie w sprawie SIM Opolskie Południe,
21 lipca brałem udział w spotkaniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w
Leśnicy,
29 lipca brałem udział w spotkaniu w Polskiej Spółce Gazownictwa w Opolu w sprawie
nowego inwestora oraz możliwości przyłączenia do sieci gazowej.
Na bieżąco prowadzono szereg spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy.
Radna Małgorzata Michalska zadała pytanie w sprawie spotkania w Polskiej Spółce
Gazownictwa od kiedy Burmistrz załatwia inwestorowi podłączenie do gazu?
Na pytanie odpowiedział Burmistrz Ujazdu informując, że Burmistrz musi zajmować się
interesami zarówno mieszkańców jak i inwestorów. Ponieważ na SAG Ujazd jest gaz spotkanie
dotyczyło nowego inwestora, który wyraził chęć podłączenia się do sieci oraz firmy R&M
Bruk, która również chce podłączyć się do sieci gazowej, poza tym podczas spotkania
poruszone zostały tematy związane z mieszkańcami.
Mamy nadzieję, że również za mieszkańcami Pan się stawił nie tylko za inwestorami,
powiedziała Pani Małgorzata Michalska.

Pani Agata Trusz dopytała o informacje ilu mamy chętnych do przyłączenia się, czy mamy
jakieś dane?
Na ten moment nie mamy zaktualizowanych danych, bazujemy na informacjach sprzed kilku
lat odpowiedział Burmistrz Ujazdu.
Ad. 5. Uzupełnienie informacji dotyczących SIM – rozmowa z przedstawicielem
Krajowego Zasobu Nieruchomości: (16:22)
SIM Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to pokłosie programu Mieszkanie plus, programu,
który z różnych względów się nie udał. KZM czyli Krajowy Zasób Nieruchomości wspólnie
gminami powołuje spółkę która przystępuje do budowy mieszkań czynszowych. Mieszkania
będą przeznaczone dla osób o niższych dochodach, które nie łapią się na kredyt oraz na
mieszkania komunalna. Pierwszeństwo do mieszkań mają osoby z dziećmi oraz osoby starsze
oraz osoby, które nie posiadają prawa do lokalu w danej miejscowości. W przypadku Państwa
Gminy domy będą budowane na działce należącej do KOWR. Będą to budynku maks. 3
kondygnacyjne. Państwo jako Gmina ustalacie warunki przyznawania mieszkań, co dla
Państwa jest kluczowe. Znaczące dla Państwa jest to, że Gmina nie ponosi żadnych kosztów w
związku z powstaniem tej spółki.
Wysokość czynszu określa ustawa, i jest on niższy niż rynkowy. Będzie również zróżnicowany
pod względem lokalizacji, rejonu. Szacuje się że czynsz będzie w granicach 700 – 800 zł plus
media. Jest to wynajem z dojściem do własności czyli jak spółka spłaci kredyt jaki zaciągnie
na budowę mieszkań (okres około 15 lat) wówczas mieszkaniec ma możliwość wykupu lub
skorzystania z wakacji czynszowych czyli płacenia za same media i ewentualny fundusz
remontowy.
Może jeszcze coś o terenie, w tej chwili do końca września KZN przejmie działkę od KOWRU
i będzie mogła ustalić ilość mieszkań jaka może powstać, i później Państwo zdecydują ile tych
mieszkań ma powstać. Spółka jest z ograniczoną odpowiedzialności, gmina ma prawo wskazać
swojego członka rady nadzorczej. Każda gmina na objęcie udziału w spółce otrzymuje
3.000.000,00 później już sama spółka z funduszu dopłat dostaje do 35% wartości inwestycji
plus 10% z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa plus wkład własny potencjalnego
mieszkańca i do 40% kredyt z BGK.
Następnie Radni przeszli do zadawania pytań:
Radna Małgorzata Michalska zapytała: Kto będzie właścicielem spółki?
Krzysztof Tokarski: W skład spółki wchodzi 10 gmin plus KZN.
Radna Małgorzata Michalska: A kto może być delegowany do Zarządu? Jak to wygląda?
Krzysztof Tokarski: Kształt zarządu jest negocjowany na spotkaniach założycieli. Przyjęło
się, że jest to model 3 osobowego zarządu bądź jedno osobowy, za każdym razem prezesa
Zarządu wskazuje KZN. Natomiast pozostałych członków zarządu wskazują Gminy. Niemniej
jednak członków Rady Nadzorczej już wskazują Gminy.
Radna Małgorzata Michalska: A kto im będzie płacił? Przecież nie będą za darmo w spółce?
Skąd będą środki pozyskiwane? Z Gminy?
Krzysztof Tokarski: Tak jak wspominałem, każda gmina na objęcie udziałów w spółce
otrzymuje 3.000.000,00 zł, czyli 10 Gmin otrzymuje po 3.000.000,00 zł co daje 30.000.000,00
zł i to jest na objęcie udziałów w spółce.
Radna Małgorzata Michalska: I to jest na ich utrzymanie?
Krzysztof Tokarski: Między innymi tak, ale również na różne dokumenty projektowe, koszty
związane z przyłączem mediów, na wszelkie dokumenty planistyczne, pozwolenia.
Radna Małgorzata Michalska: Czyli dostaliśmy 3.000.000,00 zł, ale już je wam oddaliśmy.
Drugie pytanie, fundusz remontowy? Rozumiem, że to po stronie osób, które będą
wynajmować? I kto będzie utrzymywał stan budynku? Do kogo to będzie należało? Do danej
Gminy czy też do spółki?

Krzysztof Tokarski: Do spółki. Państwo dokonują tego pierwszego naboru na mieszkańców,
nie mniej jednak to spółka podpisuje umowę z najemcą i to spółka zajmuje się wszelkim
zagospodarowaniem terenu wokół takich mieszkań, czyli od koszenia po wszelkie remonty.
Radna Małgorzata Michalska: No tak, ale Gmina wstępuje w spółkę więc tak naprawdę też
jest odpowiedzialna poniekąd za stan budynku. I o to mi chodzi, czy w późniejszym okresie
będziemy musieli znowu dotować na utrzymanie, jako Gmina, jako członkowie spółki?
Radna Agata Trusz: Może ja dopowiem, tak jak ja to zrozumiałam to po 15 latach będzie
możliwość wykupienia mieszkania i w tym momencie to przejdzie jako wspólnota czy jakoś
inaczej i wtedy będzie jakiś inny zarządca?
Krzysztof Tokarski: Założenie jest takie, że to spółka zarządza mieszkaniami. Spółka po
spłacie kredytu nadal zarządza tymi mieszkaniami.
Radna Agata Trusz: Kredyt na 15 lat rozłożony?
Krzysztof Tokarski: Tak mniej więcej, to oczywiście od wysokości kredytu zależy. To nowa
forma, pierwsze spółki powstały w marcu, żadna łopata jeszcze nie została wbita, więc
wszystko jest na razie realizowane w założeniu. Jest działanie przeciw deficytowi mieszkań,
jest to „zmodernizowane” mieszkanie plus. Jest to trochę podobne do systemu TBS z tym, że
SIM będzie z możliwością wykupu.
Radna Agata Trusz: Czy jest jakiś współczynnik określający ile tych mieszkań może być np.
w naszej gminie biorąc pod uwagę np. liczbę mieszkańców, ilość osób spełniających wymogi
projektu? Czy my jako radni możemy powiedzieć a może 100, a może 300? Od czego to będzie
zależeć?
Krzysztof Tokarski: Kiedy KZN przejmie nieruchomość analizuje tą nieruchomość pod kątem
ile mieszkań tam może powstać. Załóżmy, że może powstać w sumie 300 mieszkań, spółka
czyli państwo jako udziałowiec zdecydujecie, że ma powstać np. 50 mieszkań.
Radna Agata Trusz: Rozumie Pan do czego zmierzam, czy będzie jakieś kryterium czy np.
będzie, że my jako Ujazd będziemy mieć tylko 50 a np. Kędzierzyn będzie miał np. 300 bo jest
większy?
Krzysztof Tokarski: To nie jest jednorazowa inwestycja, jeśli na początek będzie
wybudowanych 50 a okaże się, że jest potrzeba na zwiększenie ilości to będzie to realizowane.
Radna Agata Trusz: Czy osoby starające się o takie mieszkanie muszą być zameldowane w
naszej gminie, czy to mogą być osoby również z zewnątrz?
Krzysztof Tokarski: Tak jak już wspominałem, to państwo decydują jakie są kryteria naboru.
Ustawa preferuje, że to ma być dla osób starszych i osób z dziećmi. Średni metraż mieszkania
to około 55 m2. To nie są mieszkania w stanie deweloperski tylko mieszkania z montażem
białym. I Rada Gminy ustala do kogo trafią te mieszkania.
Radna Agata Trusz: A wysokość czynszu to też Rada Gminy ustala? Czy to już spółka?
Krzysztof Tokarski: To już spółka ustala. Na wysokość czynszu ma również wpływ wartość
danej inwestycji. Im droższa inwestycja tym czynsz wyższy. Większość inwestycji jest z
podłączeniem gazowym, kluczowe było również to by inwestycja miała dostęp do drogi
publicznej.
Dyrektor Piotr Przygoda: Czy szacowali Państwo cenę za metr kwadratowy? W tym
standardzie? Czy osoba, która najpierw wpłaci te 10% a później będzie chciała je wykupić po
tych 15 latach, to tak jak by pokryła całkowicie koszt wybudowania tych mieszkań?
Krzysztof Tokarski: Nie jestem w stanie oszacować kosztu za metr w tym momencie. Tak to
mniej więcej wygląda.
Dyrektor Piotr Przygoda: Czy szacowany jest jakiś minimalny dochód mieszkańca
starającego się o mieszkanie?
Krzysztof Tokarski: Kryterium ustala Gmina, nie musi to być próg dochodowy.
Dyrektor Piotr Przygoda: Czy Gmina może się wycofać z tej spółki i odzyska swoje
3.000.000,00 zł?

Krzysztof Tokarski: Oczywiście, ale o tym decydują wszyscy wspólnicy, jednak te
3.000.000,00 są środkami dedykowanymi na objęcie udziałów bezpośrednio w spółce.
Dyrektor Piotr Przygoda: Czy Gmina nie mogłaby dostać tych 3.000.000,00 i sama sobie
wybudować tych budynków?
Krzysztof Tokarski: Nie ma takiej możliwości. Taką możliwość mają tylko te Gminy które
wstępują do SIM wraz z KZN. I te pieniądze otrzymają tylko gminy które są od samego
początku czyli są założycielami tej spółki otrzymają te pieniądze.
Dyrektor Piotr Przygoda: To po co mieszać w to Gminy? Niech KZN dostanie te pieniądze i
sama działa?
Krzysztof Tokarski: Założenie było takie, żeby Gminy określały jakie mieszkania mają
powstać i dla jakich mieszkańców mają być skierowane. I nie we wszystkich Gminach są takie
możliwości. Spółka musi powstać, żeby był zachowany założony Volumen 900 mieszkań,
wtedy jest to opłacalne.
Dyrektor Piotr Przygoda: Kto będzie sprawował nadzór nad spółką? Czy to będzie nadzór
poprzez Burmistrzów, Wójtów – udziałowców – czy nie?
Krzysztof Tokarski: Tak.
Dyrektor Piotr Przygoda: Czyli Burmistrz będzie
Całość dyskusji dostępna w Archiwum transmisji z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe na stronie
www.bip.ujazd.pl
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: (17:02)
a. zmieniająca uchwałę XLII/234/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października
2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom (17:02).
Projekt uchwały szczegółowo został przedstawiony i omówiony podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe dnia 16 sierpnia 2021 roku.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 16 sierpnia 2021 r.
Głosowanie uchwały zmieniająca uchwałę XLII/234/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia
27 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom, (17:04)
Wyniki imienne:
ZA(11): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Małgorzata
Michalska, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Józef Duk, Tomasz Cichoń,
Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania,
Grzegorz Olesz
Uchwała nr XXXV.237.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.

b. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz
Powiatu Strzeleckiego (17:04).

Projekt uchwały szczegółowo został przedstawiony i omówiony podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe dnia 16 sierpnia 2021 roku
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 16 sierpnia 2021 r.
Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego, (17:08)
Wyniki imienne:
ZA(11): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Małgorzata
Michalska, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Józef Duk, Tomasz Cichoń,
Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania,
Grzegorz Olesz
Uchwała nr XXXV.238.2021 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 (17:08).
Projekt uchwały został przedstawiony podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady
Miejskiej w Ujeździe.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 16 sierpnia 2021 r.
Przewodniczący Tomasz Cichoń zadał pytanie o wykaz przystanków, ponieważ zauważył, że
nie ma kilku przystanków wymienionych.
Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom odpowiedział, że to nie jest wykaz wszystkich przystanków,
tylko poszczególnych, wybranych. Inne są ujęte w innych uchwałach. Ale oczywiście można
by to w przyszłości uporządkować i zrobić w jednej uchwale.
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (17:10)
ZA(11): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Małgorzata
Michalska, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Józef Duk, Tomasz Cichoń,
Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania,
Grzegorz Olesz
Uchwała nr XXXV.239.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
d. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Niezdrowice, gmina
Ujazd (17:10).

Projekt uchwały szczegółowo został przedstawiony i omówiony podczas wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe dnia 16 sierpnia 2021 roku.
Burmistrz Ujazdu wyjaśnił, że jest to nowo powstała droga, gdzie powstają nowe domy i nowi
mieszkańcy poprosili o nadanie nazwy ulicy proponując, aby była to ulica Szczęśliwa.
Wiceprzewodniczący Rajmund Muskała odczytał pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Miejskiej odbytego dnia 16 sierpnia 2021 r.
Głosowanie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości
Niezdrowice, gmina Ujazd. (17:12)
ZA(11): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Małgorzata
Michalska, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Józef Duk, Tomasz Cichoń,
Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania,
Grzegorz Olesz
Uchwała nr XXXV.240.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r. (17:12).
Projekt uchwały szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz.
Pan Józef Duk dopytał o kwestię montażu i lokalizacji kamer w poszczególnych sołectwach,
ponieważ u niego nie zgadza się jedna lokalizacja. Poprosił aby sprawdzić bo miało być o jeden
słup dalej.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że zostanie to sprawdzone, montaż ma być na wcześniej ustalonych
lokalizacjach.
Przewodniczący poprosił, aby skierować do Policji prośbę o wzmocnienie patroli na terenie
strefy w Ujeździe, ponieważ ostatnio się dziwne rzeczy dzieją i giną ludziom katalizatory z aut.
Głosowanie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r. (17:24)
Wyniki imienne:
ZA(11): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Małgorzata
Michalska, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Józef Duk, Tomasz Cichoń,
Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania,
Grzegorz Olesz
Uchwała nr XXXV.241.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.

f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (17:24)
Skarbnik Gminy Longina Napieracz przedstawiła projekt uchwały. Po zmianach budżetu
Gminy uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe zmieniają się wartości wykazane w załącznikach
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Zmiany dochodów (zmniejszenie) wywołane jest przeniesieniem programu „300+” do ZUS’u.
Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (17:27)
Wyniki imienne:
ZA(11): Agata Trusz, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, Teresa Sobota, Małgorzata
Michalska, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Józef Duk, Tomasz Cichoń,
Paweł Michalski
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania,
Grzegorz Olesz
Uchwała nr XXXV.242.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
Ad. 7. Interpelacje i zapytania. (17:28)
Przewodniczący Tomasz Cichoń odczytał interpelacje które do niego wpłynęły.
Złożone interpelacje i zapytania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń przekazał odpowiedzi na interpelacje złożone podczas
XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
Pani Michalska dopytała o zakończenie prac przy placu zabaw, zatoczka, kiedy zostanie
wykonane? Z informacji jaką Radna Małgorzata Michalska otrzymała ma to być wykonane w
tym roku.
Ad. 10. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej. (17:37)
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
Wyniki imienne:
ZA(11): Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Sandra Tiszbierek,
Teresa Sobota, Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Agata Trusz, Tomasz Cichoń,
Józef Duk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4): Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania,
Grzegorz Olesz
Protokół nr XXXIV został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 11. Sprawy różne. (17:39)
a) Pożegnanie Pani Ireny Tiszbierek, kierownika USC w związku z przejściem na
emeryturę (17:39)

b) Pismo w sprawie remontu obiektu mostowego na Kanale Gliwickim – załącznik do
protokołu. (17:42)
Do pisma jakie dotarło do Urzędu nie był dołączony protokół.
c) Pismo dot. sprzeciwu co do lokalizacji Zakładu produkcji wibroprasowanych
elementów betonowych – załącznik do protokołu. (17:43)
d) Pismo LKS Ujazd – Załącznik do protokołu. (17:44)
LKS Ujazd zwrócił się z prośba o przyznanie dodatkowych środków finansowych w
wysokości 15.000,00 zł w związku z awansem drużyny do wyższej ligi. Radni
postanowili zagłosować nad przyznaniem dodatkowych środków finansowych.
Wyniki imienne głosowania za przyznaniem dodatkowych środków finansowych:
ZA(0):
PRZECIW(8): Małgorzata Michalska, Barbara Matuszek, Rajmund Muskała, Teresa Sobota,
Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Tomasz Cichoń,
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Józef Duk, Paweł Michalski
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5): Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Kamil Głowania,
Grzegorz Olesz, Sandra Tiszbierek
Ponadto Burmistrz Ujazdu zaprosił wszystkich na Pożegnanie Lata jakie zostało zaplanowane
na 11 – 12 września 2021 r.
Radny Józef Duk poprosił, aby postarać się jakoś załatwić problem dróg powiatowych,
ponieważ stan drogi w Jaryszowie jest straszny. Zagraża bezpieczeństwu naszych
mieszkańców.
Radni poprosili o wystosowanie zaproszenia do Starostwa na kolejną sesję.
Ad. 12. Zakończenie posiedzenia. (18:03)
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXXV sesję Rady Miejskiej.

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

Protokołowała:
Magdalena Weber - Koziarska

Przewodniczący obrad:
Tomasz Cichoń

