Protokół sesji
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
Obrady rozpoczęto 25-10-2021 o godz. 16:04, a zakończono o godz. 17:40 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:
1. Tomasz Cichoń
2. Rajmund Muskała
3. Sebastian Bednarek
4. Józef Duk
5. Kamil Głowania
6. Barbara Matuszek
7. Andrzej Grabiec
8. Małgorzata Michalska
9. Grzegorz Olesz
10. Teresa Sobota
11. Agata Trusz
12. Dorota Stanek
13. Paweł Michalski
14. Monika Szarf
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:04)
Na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło podczas otwarcia sesji 14,
Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, Skarbnik Gminy Longina Napieracz, Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda, Przedstawiciele Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice Pan Artur
Kiowski, Pani Marta Twardowska oraz Pan Adrian Urbańczyk. W związku z powyższym na
ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 14 radnych, co stanowiło prawomocne
quorum.
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:06)
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
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. Podziękowania dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice za całokształt
działalności.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych w ramach
projektu partnerskiego „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne
w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica,
b) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miasta Ujazd,
c) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r.,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
8. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za
2020 rok przez:
a) Radnych,
b) Pracowników samorządowych.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.
Przyjęcie porządku obrad (16:10).
Wyniki imienne:
ZA (14)
Kamil Głowania, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota,
Tomasz Cichoń, Paweł Michalski, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Monika Szarf, Dorota
Stanek, Józef Duk, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Sandra Tiszbierek
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym (16:010).
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady
w okresie między sesjami tj. od dnia 21 września 2021 r. do 25 października 2021 r.
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:11)
Wydano zarządzenia w sprawie:
- odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd
- zarządzenia wyborów do pierwszej Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd,
- zmiany Zarządzenia Burmistrza Ujazdu Nr 0050.172.2020 z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności,
- zmian budżetu gminy na 2021 rok,
- zmiany planów finansowych na 2021 rok,
- nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 672 położonej
w Zimnej Wódce,
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej,
- ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
- zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy
zarządzonych na dzień 21 października 2021 roku.

Podpisano umowę z:
- PHU Transkom R. Białdyga z Jaryszowa na remont ścieżki w Parku Miejskim w Ujeździe, na
kwotę 6.765,00 zł;
- ELEKTRIN Instalatorstwo Elektryczne Tomasz Froń z Leśnicy na montaż zasilania skrzynek
podłączeniowych monitoring na terenie Gminy Ujazd , na kwotę 11.832,60,00 zł
Ponadto:
• 25 września odbył się Kongres Młodzieżowy „Nie jesteś sam”;
• 29 września brałem udział w walnym zebraniu Czystego Regionu,
• 1 października uczestniczyłem w spotkaniu z okazji „Dnia osób starszych” w MGODK
w Ujeździe;
• 7 października odbyło się Europejskie Forum Przyszłości;
• 8 października otwarcie GPZ Tauron – Olszowa;
• 12 października spotkanie SIM w Kędzierzynie – Koźlu;
• 14 października miała miejsce Konferencja Zielony Ład w Zakrzowie;
• 15 października odbyła się Konferencja „Szczepmy się w Opolskim” w Opolu;
• 15 października odbyły się wybory Gminnego Zarządu OSP;
• 18 października brałem udział w uroczystej gali wręczenia Nagród – Opolska
Niezapominajka w Filharmonii Opolskiej;
• 21 października Stół Gospodarczy – Krapkowice, organizowany przez Konsula
Niemieckiego w Opolu;
• 22 października brałem udział w V Seminarium Spycimskie odnośnie Tradycji
układania kwietnych dywanów.

Na bieżąco prowadzono szereg spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy.
Ad. 5. Podziękowania dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice za
całokształt działalności (16:26).
Burmistrz Ujazd podziękował Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice za
działalność na rzecz mieszkańców Niezdrowic oraz Gminy Ujazd. Podkreślił wkład pracy
działaczy na rzecz poprawy mieszkańców całej Gminy, oraz ilość i jakość realizowanych
projektów zarówno dla dzieci jak i seniorów.
Podziękował za całość działań dzięki którym po raz pierwszy w historii mamy w Gminie
Najpiękniejszą Wieś Opolską.
Na ręce obecnych na Sesji przedstawicieli Stowarzyszenia wręczył statuetkę oraz list
gratulacyjny.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie (16:33):
a. Określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska realizowanych w ramach projektu
partnerskiego „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie
Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica (16:33)
Projekt uchwały szczegółowo omówił Hubert Ibrom Burmistrz Ujazdu. Projekt uchwały został
przeanalizowany podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Gmina Ujazd wraz z gminami Bierawa oraz Leśnica przystąpiła do przystąpiła do projektu
partnerskiego o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. W naszej Gminie
dotyczy to budynku znajdującego się przy rynku, na którym znajduje się 100 kominów.
I będziemy tutaj wymieniać ten system na system ekologiczny na propan – butan. Dodatkowo
30 dodatkowych właścicieli domów jednorodzinnych przystąpiło do tego programu.
Tego typu projekt będziemy chcieli realizować również w kolejnych latach, aby poprawić
jakość powietrza na terenie Gminy Ujazd.
Wiceprzewodnicząca Rady Dorota Stanek odczytała pozytywną opinię Komisji Wspólnych
Rady Miejskiej dotyczącą projektu uchwały.
Radny Józef Duk zapytał czy mieszkańcy wspólnoty mają świadomość jak cena gazu poszła
do góry oraz jak będzie wyglądała kotłownia, czy będzie ze zbiornikiem?
Burmistrz Hubert Ibrom wyjaśnił, że kotłownia będzie ze zbiornikiem, ponieważ w Ujeździe
nie ma gazu ziemnego. Natomiast w Wspólnocie została podjęta uchwała w sprawie zmiany
systemu ogrzewania. Zarówno ceny węgla jak i gazu poszły znacznie do góry, to wiedzą
i widzą wszyscy.
Głosowanie uchwały XXXVIII.248.2021 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania
dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
realizowanych w ramach projektu partnerskiego „ Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na
ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica (16:39)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Kamil Głowania, Paweł Michalski, Grzegorz Olesz, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Sebastian
Bednarek, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Józef Duk,
Monika Szarf, Agata Trusz, Małgorzata Michalska
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Sandra Tiszbierek
Uchwała nr XXXVIII.248.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miasta Ujazd (16:40),
Projekt uchwały szczegółowo omówił Hubert Ibrom Burmistrz Ujazdu
Uchwała dotyczy zmiany w dwóch punktach miasta Ujazd. Pierwszy dotyczy działki gdzie
znajduje się budynek byłej weterynarii, jest to działka przy ulicy Traugutta, jej właścicielem
jest Gmina. Tam jakiś czas temu został zaprojektowany Dom Pomocy Społecznej dla Seniorów.
Jednak czas pandemii pokazuje, że takich miejsc mamy sporo, najbliższy mamy np.
w Sławięcicach i nie aż takiego popytu na miejsca. Widzimy, że te okoliczne domy
całodobowej opieki mają sporo wolnych miejsc. Więc przeanalizowaliśmy czy jest sens
realizacji projektu za parę milionów złotych w obliczu problemów jakie nam się w czasie
pandemii pojawiły dotyczące przedszkoli. W czasie pandemii wprowadzono obostrzenia
dotyczące przestrzeni na jedno dziecko co znacznie ograniczyło nam możliwość przyjmowania
takiej ilości dzieci jak w latach wcześniejszych. Już w zeszłym roku z Panią Izabelą Sosnowską
otworzyliśmy dodatkowy oddział a na ich salę przystosowaliśmy ostatnie wolne pomieszczenie
– świetlicę. I na ten moment nie mamy możliwości rozwoju tego miejsca. Stąd podjęliśmy

decyzję, aby projekt, który jest zaktualizować lub wykonać nowy projekt i wybudować nowe
przedszkole właśnie na działce przy ulicy Traugutta. Na budowę przedszkola będziemy się
starać o wsparcie z zewnątrz. Natomiast budynek obecnego przedszkola został by
wykorzystany i zaadoptowany na poczet mieszkań komunalnych.
Drugi punkt to zalew w Ujeździe. Marzy nam się aby obszar wokół zalewu przejąć kiedyś od
Wód Polskich i połączyć to miejsce z rewitalizowanym rynkiem, ruinami i uporządkować ta
przestrzeń, tak aby służyła mieszkańcom. Chcielibyśmy tam zrobić ścieżkę publiczną tak żeby
można było spacerować i korzystać z tego miejsca.
Wiceprzewodnicząca Dorota Stanek odczytała pozytywne stanowisko Komisji.
Głosowanie uchwały XXXVIII.249.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Ujazd (16:40)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Rajmund Muskała, Dorota Stanek, Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Kamil Głowania, Agata
Trusz, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Józef Duk, Grzegorz Olesz, Paweł Michalski, Tomasz
Cichoń, Sebastian Bednarek, Małgorzata Michalska
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Sandra Tiszbierek
Uchwała nr XXXVIII.249.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
c. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok, (16:55)
Uchwałę omówiła Longina Napieracz Skarbnik Gminy. Uchwała omawiana była podczas
wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe.
Dochody zwiększono o kwotę 178 295,78 zł w tym:
- 20 000,00 zł wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu
publicznego,
- 126 373,03 to wpływy między innym z podatku od spadku i darowizn, z części opłat za
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku dochodowego od osób prawnych, za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zmniejszenie wydatków o 207 440,00 w tym:
- korekta wydatków szkoły w Jaryszowie i świetlicy w Jaryszowie 34 500,00 zł;
- 10 000,00 ściągamy z ośrodków wsparcia. Te środki przeznaczamy na utrzymanie dzieci
w rodzinach zastępczych;
- 5 600,00 zł ściągamy z wynagrodzeń ze Szkoły Podstawowej w Ujeździe i te środki
przeznaczamy na nasze przedszkole w Ujeździe;
- 21 600,00 zł to są nasze środki własne które były przeznaczone na żłobek;
- 740,00 korekta funduszu sołeckiego Stary Ujazd;
- 130 000,00 zł to zmniejszenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym Budowa Stawu w Starym
Ujeździe;
- 5 000,00 zł to również korekta funduszu sołeckiego w Starym Ujeździe.
Zwiększamy wydatki o kwotę 385 735,78 zł i są to wydatki związane między innymi
z utrzymaniem dróg gminnych, rewitalizacją Placu 1 Maja, remontem dachu w szkole, zakup
samochodu dla ZGKiM, zwiększenie środków na dotację na wymianę pieców.

Dorota Stanek Wiceprzewodnicząca Rady odczytała pozytywną opinię ze wspólnego
posiedzenia Komisji Stałych.
Radny Kamil Głowania dopytał o zakup wozu dla ZGKiM.
Piotr Przygoda Dyrektor ZGKiM wyjaśnił, że obecne auto do wywozu nieczystości płynnych
jest leciwe i niestety nie przejdzie przeglądu technicznego. Nowo zakupione auto będzie służyć
do wywozu nieczystości z miejsc gdzie nie ma kanalizacji, dodatkowo mamy około 40
przepompowni ścieków, które też co jakiś czas trzeba wypłukać na ten moment wynajmuje auto
z zewnątrz. Nowe auto byłoby w tym celu również wykorzystywane.
Radny Kamil Głowania dopytał również o koszty związane z zakupem WUKO, czy nie lepiej
byłoby zainwestować w taki wóz?
Piotr Przygoda odpowiedział, że najprostsze nowe kosztuje około 600 000,00 zł. My
rozważamy zakup używanego auta do wywozu nieczystości i na ten cel chcemy przeznaczyć w
sumie ok. 160 000,00 zł.
Głosowanie uchwały XXXVIII.250.2021 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021
rok (17:12)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Paweł Michalski, Monika Szarf, Tomasz Cichoń, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Teresa
Sobota, Sebastian Bednarek, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Małgorzata Michalska,
Dorota Stanek, Józef Duk, Grzegorz Olesz, Agata Trusz
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Sandra Tiszbierek
Uchwała nr XXXVIII.250.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.

d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (17:12)
Uchwałę omówiła Skarbnik Gminy Longina Napieracz.
Dochody - Budżet Gminy w 2021 roku po stronie dochodowej zwiększył się o 506 202,83 zł.
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 43.838.980,57 zł, dochody bieżące – 34.750.974,83
zł; dochody majątkowe – 9.088.005,74 zł.
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2021 roku zwiększył się o 506.202,83 zł. Po zmianach
kwota wydatków ogółem 51.884.695,05 zł, w tym: wydatki bieżące – 33.268.513,47 zł, wydatki
majątkowe – 18.616,181,58 zł.
Wynik – na 2021 rok planowany jest deficyt w kwocie 8 045 714,48 zł.
Pokrycie deficytu planuje się sfinansować:
• Spłatą udzielonej pożyczki w kwocie
443 843,00 zł,
• Sprzedaży papierów wartościowych
wyemitowanych przez Gminę w kwocie
4 833 098,30 zł,
• niewykorzystane środki pieniężne, o których
mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o
finansach publicznych
2 028 773,18 zł,
• wolne środki w kwocie
740 000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 1.482.461,36 zł.
Planowane rozchody w 2021 roku wynoszą 1 717 477,79 zł zwiększyły się o kwotę udzielenia
pożyczki – 199 045,00 zł,
Planowana kwota długu na koniec 2021 roku 10 068 211,79 zł.
Wiceprzewodnicząca odczytała pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych
Rady Miejskiej w Ujeździe.
Pytań nie zgłoszono.
Głosowanie uchwały XXXVIII.251.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
(17:14)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Paweł Michalski, Monika Szarf, Teresa Sobota, Kamil Głowania, Grzegorz Olesz, Rajmund
Muskała, Barbara Matuszek, Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Sebastian Bednarek,
Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Agata Trusz, Józef Duk
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Sandra Tiszbierek
Uchwała nr XXXVIII.251.2021 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu sesji.
Ad. 7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych (17:14)
Informacja o stanie realizacji szczegółowo była przedstawiona podczas posiedzenia Komisji.
Radni nie wnieśli pytań ani uwag. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 8. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych
złożonych za 2020 rok przez radnych oraz pracowników samorządwoych. (17:15)
Przewodniczący Tomasz Cichoń przedstawił otrzymane wyniki analizy złożonych oświadczeń,
wyniki stanowią załącznik do protokołu.
Ad. 8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (18:37).
Radna Dorota Stanek odczytała złożone wnioski podczas Komisji Budżetu, Finansów
i Gospodarki. Wnioski dotyczyły budowy chodnika oraz utrzymania czystości wokół schodów
przy kanale gliwickim.
Ad. 9. Interpelacje i zapytania. (17:16)
Przewodniczący odczytał interpelacje złożone przez radnego Tomasza Cichonia, radną
Małgorzatę Michalską oraz radnego Kamila Głowanię.
Wywiązała się dyskusja w sprawie złożonych przez Radnego Kamila Głowanię interpelacji.
Radni zgodnie stwierdzili, że najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Część z zgłoszonych
problemów została już naprawiona. Np. zasypano starą, nieczynną studnię. Część jest w trakcie
wycen.

Następnie Przewodniczący odczytał odpowiedzi na interpelacje i wnioski złożone podczas
ostatnich posiedzeń.
Ad. 10. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej. (17:27)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Dorota Stanek, Rajmund Muskała, Grzegorz Olesz, Małgorzata Michalska, Monika Szarf,
Tomasz Cichoń, Kamil Głowania, Sebastian Bednarek, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Barbara
Matuszek, Paweł Michalski, Agata Trusz, Teresa Sobota
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Sandra Tiszbierek
Protokół nr XXXVII został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 11. Sprawy różne. (17:29)
Radna Teresa Sobota zapytała o plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Olszowa, na
jakim to jest etapie, żeby mieszkańcy wiedzieli jak daleko jest już posunięty temat. Oraz
o parking przy szkole w Olszowej?
Burmistrz Hubert Ibrom odpowiedział na pytanie w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego, tam się bardzo przedłużyły kwestie proceduralne. Pod koniec, jak już byliśmy
blisko ukończenia, wpłynęły nowe wnioski i mając na uwadze, że kolejne zmiany będą dopiero
za jakieś 10 lat postanowiliśmy te wniosku również uwzględnić, stąd takie przesunięcia.
W kwestii parkingu temat jest poruszany i trwają rozmowy jak to rozwiązać i jakie się wiążą
z tym kosztem. Piotr Przygoda dodał, że rozmawiał z panią sołtys i powiedział, aby rada sołecka
również przedyskutowała temat i zastanowiła się czego chcą mieszkańcy i co tam najlepiej
zrobić. Żeby to było użyteczne dla mieszkańców.
Radny Sebastian Bednarek podziękował Burmistrzowi, pani Skarbnik oraz pracownikom
Urzędu Miejskiego za realizację zadania związanego ze zmianą nawierzchni drogi na osiedlu
Na Wzgórzu na ul. Słonecznej.
Pan Burmistrz podziękował radnemu Sebastianowi Bednarkowi za działania, które wpłynęły
na jakość prac przy wykonywaniu inwestycji.
Radny Józef Duk poprosił o kontakt gdzie się zwracać z informacją o złamanych drzewach.
Gdzie to zgłaszać?
Radni powiedzieli, że najlepiej na 112 albo na Straż Pożarną.
Ad. 12. Zakończenie posiedzenia. (17:40)
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXXVIII sesję Rady Miejskiej.

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