RO.II.0002.XXXIII.2013

Protokół Nr XXXIII/2013
zwyczajnej sesji Rady Gminy Udanin
odbytej w dniu 26.06.2013 r.
Sesję rozpoczęto o godzinie 10.10
W sesji uczestniczyło 13 radnych. Lista obecności w załączeniu do protokołu.
XXXIII sesję otworzył Michał Grzegorczyn- Przewodniczący Rady który stwierdził,
że w sesji uczestniczy 14 radnych. Nieobecna radna Martyna Porębska. Lista Obecności
radnych w załączeniu. Obrady XXXIII sesji są prawomocne.
W XXXIII sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teresa Olkiewicz – Wójt Gminy,
Witold Rutkowski – Przewodniczący Rady Powiatu,
Mieczysław Kudryński – Wice Starosta Powiatu,
Piotr Łabędzki – Sekretarz Gminy,
Radni Rady Powiatu Halina Mikła, Grzegorz Pierzchalski,
Bożena Basa – Dyrektor Zespołu Szklolno-Przedszkolnego w Udaninie,
Dorota Byra – Dyrektor Gimnazjum w Ujeździe Górnym,
Sołtysi wg listy obecności,

Proponowany porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku sesji.
Przyjęcie protokołu XXXI oraz XXXII sesji.
Sprawozdanie wójta z pracy w okresie pomiędzy sesjami oraz z realizacji uchwał
Rady.
„15 minut” dla wyborców.
Wnioski i interpelacje radnych.
Przedstawienie uchwały Nr V/61/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z 5 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Udanin sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Udanin za
2012 r.
Rozpatrzenie sprawozdania wójta z wykonania budżetu za rok 2012.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2012.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
wójtowi za 2012 r.
Przedstawienie uchwały Nr V/123/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 maja 2013 roku w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Udanin w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Udanin za rok 2012,
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Udanin absolutorium za
2012 rok.

13.
14.

Odpowiedź wójta na wnioski i interpelacje.
Zakończenie sesji.

Ad.1. 2.3. Otwarcia sesji dokonał Michał Grzegorczyn – Przewodniczący Rady, który na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, przedstawił porządek sesji. Nikt z
radnych nie wniósł uwag do proponowanego porządku sesji. Na wniosek Przewodniczącego
Rada jednogłośnie przyjęła porządek XXXIII zwyczajnej sesji. Na wniosek
Przewodniczącego Rada jednogłośnie przyjęła protokół XXXI oraz XXXII sesji. Sesję
opuściła za zgodą Przewodniczącego radna Anita Hołodniuk. W sesji uczestniczy 13 radnych.
Ad.4.Przewodniczący udzielił głosu Pani Teresie Olkiewicz, która przedstawiła sprawozdanie
wójta z pracy w okresie pomiędzy sesjami oraz z realizacji uchwał Rady. Wójt poinformował
także o rozstrzygnięciu przetargu na wywóz śmieci. Zgłosiło oferty 4 wykonawców. Komisja
przetargowa dokonała wyboru – PU-P i H COM-D sp. z o.o z Jawora będzie świadczyć
usługi wywozu i segregacji śmieci na terenie gminy Udanin od 1 lipca 2013 roku. Nikt z
radnych nie wniósł uwag do przedstawionego sprawozdania.
Ad.5. Przewodniczący udzielił głosu (15 min dla wyborców)mieszkańcom gminy. Głos
zabrali:
1. Witold Rutkowski – poinformował radnych o zmianie formuły dotyczącej corocznych
sportowych potyczek radnych gmin powiatu średzkiego. W 2013 roku Rada Powiatu
proponuje odbycie 3 dniowego szkolenia wyjazdowego. Termin oraz program
szkolenia zostanie opracowany i przedstawiony radnym po dokonaniu zgłoszeń, w
planowanym szkoleniu mogą brać udział także sołtysi.
2. Edward Lasz – sołtys wsi Pichorowice – stwierdził, że wraz z opadami do Pichorowic
dotarli przedstawiciele różnych instytucji, którzy byli świadkami zalewania wsi wodą
deszczową, która spływała z drogi A- 4. Wnioskował o przedstawienie tych informacji
w lokalnych stacjach telewizyjnych ponieważ dotychczasowe monity do Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad nie dały żadnego rezultatu.
3. Jan Zamojski – sołtys wsi Dźwigórz – zwrócił uwagę na bardzo zły stan drogi w
Dźwigorzu,
4. Tomasz Stolarski – radny wsi Damianowo- ponowił wniosek w sprawie złego stanu
drogi Damianowo- Goczałków oraz wskazał na pilną potrzebę zajęcia się kanalizacją
burzową we wsi Damianowo,
5. Marcin Malinowski – radny wsi Udanin – wnioskował o udzielenie odpowiedzi w
sprawie wykorzystania przez starostwo ciągnika do usuwania krzaków przy drogach
powiatowych,
6. Mieczysław Kudryński – odniósł się do sprawy zalewania wodami opadowymi wsi
Pichorowice. Wspólne działania Starostwa i Gminy podjęte podczas ostatnich opadów
złagodziły sytuację. Były to działania interwencyjne ponieważ odpowiedzialność za
istniejący od lat stan rzeczy spoczywa na GDDKiA, która nie przejawia pomimo
wielokrotnych monitów żadnego zainteresowania rozwiązaniem problemu. Wszyscy
wiedzą, że problem leży w złym rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych z
drogi A-4. Zasadnym jest nagłośnienie problemu w mediach. W kwestii pozimowych
naprawach na drogach powiatowych Starosta poinformował radnych, iż do chwili
obecnej zużyto już ponad 100 ton materiału, a wykonanie wszystkich prac
remontowych zostało spowolnione przez niesprzyjające warunki pogodowe. W chwili
obecnej będą prowadzone prace na drogach w: Dźwigorzu, Lusina-Goczałków, droga
Damianowo-Goczałków jest następna w kolejce do naprawy. W sprawie odmulania

rowów przy drogach powiatowych – od m-ca kwietnia sprzęt będący w dyspozycji
starosty jest w naprawie gwarancyjnej – stąd znaczne opóźnienia w wykonywaniu
prac. W chwili obecnej trwaja prace w zakresie wykaszania poboczy na drogach
powiatowych. W następnym tygodniu ruszą prace z użyciem sprzętu do odmulania
rowów. Zakres prac jest tak duży, że potrwa kilkanaście lat. Wycinka krzaków przy
drogach powiatowych będzie realizowana dopiero od września br. Z uwagi na okres
lęgowy ptaków. Czyszczenie studzienek ściekowych na drogach powiatowych jest
prowadzone tylko w czasie wiosennym, Starostwo oczekuje na informacje o
niedrożności kanalizacji burzowych oraz informacji o załamanych przepustach na
rowach przy drogach powiatowych.
7. Stanisław Dębicki – zgłosił potrzebę wyczyszczenia studzienki przy posesji nr 74 w
Konarach,
8. Edward Lasz - wnioskował o udzielenie odpowiedzi w kwestii obowiązku
czyszczenia rowów i przepustów na drogach powiatowych i gminnych,
9. Mieczysław Kudryński – stwierdził, że obowiązek należytego utrzymania rowu i
przepusty pod wjazdem na posesję należy właściciela posesji,
Ad.6. Wnioski i interpelacje radnych. Przewodniczący Radu udzielił głosu:
1. Janusz Strzelecki – radny wsi Piekary, który zwrócił się do radnej Haliny Mikła w
sprawie naprawy barierek przy rzece Cicha Woda w Piekarach stwierdzając, że od
czasu zgłoszenia wniosku w tej sprawie brak jest działań radnej w tym zakresie, w
związku z powyższym ponawia wniosek w sprawie naprawy uszkodzonych barierek w
Piekarach,
2. Halina Mikła – poinformowała radnych, iż w tej sprawie skierowała pismo do
Starosty, odpowiedź była pozytywna. Zapytanie w tej sprawie złoży ponownie na
najbliższej sesji Rady Powiatu.
3. Krzysztof Prus – radny wsi Pielaszkowice, zwrócił się z wnioskiem o naprawę 2
przepustów we wsi Pielaszkowice,
Ad.7.8.9. Przedstawienie uchwały Nr V/61/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z 5 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2012 r. Przewodniczący Rady
udzielił głosu Teresie Olkiewicz, która przedstawiła prezentacje multimedialną w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionych sprawozdań. Uchwała Nr
XXXIII.132.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Udanin wraz z
zatwierdzeniem sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. została przyjęta przez
aklamację jednogłośnie.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Piotrowi Łabędzkiemu, który przedstawił uchwałę
Nr V/61/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 5 kwietnia 2013 r. w
sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin sprawozdaniu rocznym z
wykonania budżetu Gminy Udanin za 2012 r. Nikt z radnych nie wniósł uwag do
przedstawionej uchwały.

Ad.10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
wójtowi za 2012 r. Przewodniczący Rady udzielił głosu Małgorzacie Dopart –
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium wójtowi za 2012 r. Nikt z radnych nie wniósł uwago do
przedstawionego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
wójtowi gminy za rok 2012.
Ad.11. Przedstawienie uchwały Nr V/123/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 maja 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Udanin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Udanin za rok 2012. Przewodniczący Rady udzielił głosu Piotrowi Łabędzkiemu, który
przedstawił uchwałę Nr V/123/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 maja 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Udanin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Udanin za rok 2012. Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionej uchwały.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Udanin absolutorium za
2012 rok. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Udanin absolutorium za 2012 rok. Po przedstawieniu projektu uchwały
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu jawnym rada
jednogłośnie : 13 radnych „za” przyjęciem uchwały, wstrzymało się „0”, przeciwnych „0”
podjęła uchwałę Nr XXXIII. 133.2013 w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy Udanin
absolutorium za 2012 rok.
Po przyjęciu uchwały Przewodniczący Rady podziękował Wójtowi – Teresie Olkiewicz
za realizację zadań w 2012 roku oraz życzył wszelkiej pomyślności i owocnej współpracy
w realizacji zadań w 2013 roku.
Ad.13. Odpowiedź na wnioski i interpelacje: Przewodniczący Rady stwierdził, że
udzielono odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje bezpośrednio po ich
zgłoszeniu. Nikt z radnych nie wniósł uwag do udzielonych odpowiedzi.
Ad.14. Przed zakończeniem sesji Przewodniczący udzielił głosu:
1. Janusz Strzelecki – radny wsi Piekary, który wnioskował o informacje w sprawie
przetargu na wywóz śmieci.
2. Teresa Olkiewicz – poinformowała, że została zakończona procedura przetargowa.
Odbiorem śmieci będzie zajmowała się Spółka COM-D, która zaoferowała najniższą
cenę. Przez okres 2 m-cy na mocy dodatkowej umowy firma będzie zabierała śmieci
na dotychczasowych zasadach.
3. Bożena Basa – poinformowała o wynikach testu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Udaninie. Stwierdziła, że uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej w
wojewódzkiej,
4. Dorota Byra – wskazała, że uczniowie gimnazjum również osiągnęli wyniki powyżej
średniej wojewódzkiej,

5. Patrycja Jarząbek-Dyląg – radca prawny Urzędu Gminy przedstawiła stan prawny
toczącego się procesu z powództwa prywatnej osoby w sprawie roszczenia z tytułu
dotychczasowego bezumownego korzystania z gruntu będącego własnością prywatnej
osoby w związku z główna linią sieci wodociągowej przebiegającej przez prywatne
grunty (działka Nr 91 położona w obrębie Drogomiłowice-Łagiewniki) a także
czerpania korzyści z tego tytułu oraz roszczenie z tytułu wynagrodzenia za
ustanowienie służebności przesyłu obejmującego rekompensatę za obniżenie wartości
i użyteczności nieruchomości oraz ekwiwalent za prawo korzystania z gruntu w latach
eksploatacji urządzenia. Pełnomocnik powoda przesłał do Urzędu Gminy propozycję
zawarcia ugody , na mocy której określił wysokość roszczenia tj. 10 000,00 zł za
rekompensatę za obniżenie wartości i użyteczności nieruchomości oraz 2 000,00 zł
rocznie z tytułu prawa korzystania z gruntu w latach eksploatacji urządzenia. W
uzasadnieniu roszczenia zostały przedstawione operaty szacunkowe (2), które są
rozbieżne co do kwot roszczenia.
6. Teresa Olkiewicz- stwierdziła, że obowiązkiem wójta jest dbałość o finanse gminy,
dlatego przedstawia powyższą informacje Radzie Gminy.
7. Stanisław Dębicki – czy w czasie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy
wodociągu na terenie gminy występowano o zgodę właścicieli gruntów na
przeprowadzenia w ich granicach nitki wodociągu?
8. Teresa Olkiewicz – w posiadanych dokumentach z okresu prowadzenia inwestycji
(inwestycja była realizowana w latach 90) brak jest dokumentów potwierdzających
uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości na prowadzenie tej inwestycji w
granicach prywatnych nieruchomości we wszystkich obrębach geodezyjnych na
terenie gminy,
9. Roman Kozak – sołtys wsi Pielaszkowice, stwierdził, że powództwo w tej sprawie
może mieć poważne skutki finansowe dla Gminy ponieważ jest to pierwszy
przypadek, który może spowodować lawinę pozwów. Postawił pytanie: czy nie lepiej
byłoby w tym przypadku obejść (przełożyć nitkę wodociągu) ze spornej
nieruchomości, aby wykluczyć ewentualne kolejne roszczenia?
10. Teresa Olkiewicz – stwierdziła, że jest to propozycja rozwiązania problemy, która
niesie za sobą znaczne obciążenia dla budżetu gminy i jest raczej mało
prawdopodobna do zrealizowania,
11. Tomasz Stolarski – radny wsi Damianowo- postawił pytanie: czy dokonano analizy
prawomocnych wyroków sądowych, które zapadły w podobnych sprawach?
12. Patrycja Jarząbek-Dyląg – stwierdziła, że każdy proces jest inny i trudno doszukać się
podobnych spraw już rozstrzygniętych,
13. Teresa Olkiewicz - Stanowisko wójta w przedmiotowej sprawie jest następujące:
odrzucić proponowaną ugodę w zakresie wysokości roszczenia oraz przeprowadzić
postepowanie sądowe w tej sprawie, do uprawomocnienia się wyroku sądowego. W
chwili obecnej nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie jaki będzie wyrok sądowy w
tej sprawie. Jak zawsze możliwości pozostają dwie: sąd obniży wartości roszczenia,
utrzyma lub podniesie.

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego stanowiska przez Wójta Gminy w
przedstawionej sprawie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady zakończył (godzina 11.25) XXXIII
zwyczajna sesję Rady Gminy Udanin.

Przewodniczący Rady
Michał Grzegorczyn
Protokółował:
Andrzej Sukta

