Udanin dnia 25.09.2013 r.
RO.II.0002.XXXVI.2013

Protokół XXXVI
zwyczajnej sesji Rady Gminy Udanin
odbytej w dniu 25.09.2013 r. w Udaninie
Sesję rozpoczęto o godzinie 10
Radni obecni wg listy obecności. Lista obecności w załączeniu do protokołu.
XXXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Udanin otworzył Michał Grzegorczyn – Przewodniczący
Rady, który powitał radnych oraz obecnych na sesji :
1. Teresę Olkiewicz – wójta gminy Udanin,
2. Karolinę Ożóg – Skarbnika gminy,
3. Piotr Łabędzki – Sekretarz Gminy,
Przewodniczący Rady przedstawił radnym proponowany porządek XXXVI zwyczajnej sesji :
Proponowany porządek XXXVI zwyczajnej sesji:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Otwarcie XXXVI zwyczajnej sesji,
Przyjęcie porządku XXXVI zwyczajnej sesji,
Przyjęcie Protokołu XXXV sesji,
Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał rady i pracy w okresie pomiędzy sesjami,
„15” minut dla wyborców,
Wnioski i interpelacje radnych,
Przedstawienie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków,
2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin,
VIII. Odpowiedź wójta na wnioski i interpelacje,
IX. Zakończenie sesji,
Ad. I.II. III. Nikt z radnych nie wniósł uwag do proponowanego porządku XXXVI sesji. Na wniosek
Przewodniczącego Rady w głosowaniu jawnym radni jednogłośnie przyjęli porządek XXXVI zwyczajnej
sesji. Przewodniczący poinformował radnych, że w biurze rady został wystawiony protokół XXXV sesji.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu XXXV sesji. Na wniosek Przewodniczącego został
przyjęty protokół XXXV sesji.

Ad.IV. Przewodniczący Rady udzielił głosu Teresie Olkiewicz, która przedstawiła sprawozdanie wójta z
realizacji uchwał rady i pracy w okresie pomiędzy sesjami. Nikt z radnych nie wniósł uwag do
przedstawionego sprawozdania.
Ad.V. Przewodniczący Rady udzielił głosu:
1. Zdzisław Semczuk- sołtys wsi Ujazd Górny, który zwrócił uwagę na niewłaściwe usytuowanie
studzienki na przejściu dla pieszych obok bramy wjazdowej do przedszkola. Studzienka jest
zbyt wysoko i w tym miejscu stoi woda podczas opadów. Zauważył, że podczas remontu drogi
w kierunku świetlicy została zdjęta darń nw krótkich odcinakach. Należy zlecić zdjęcie darni
na całym odcinku drogi powiatowej.
Ad.VI. Przewodniczący Rady udzielił głosu:
1. Janusz Strzelecki – radny wsi Piekary – postawił pytanie w sprawie złego oznakowania drogi z
pierwszeństwem przejazdu w Piekarach,
2. Michał Grzegorczyn – należy oznakować przystanki PKS, gdzie zbierają się dzieci oczekując na
transport do szkół. Stan techniczny nowej drogi budzi zastrzeżenia, należy zastanowić się nad
technologią prac na kolejnych odcinkach drogi, aby ustrzec się podobnych sytuacji.
3. Józef Mierzejewski – radny wsi Ujazd Górny – stwierdził, że remont drogi powiatowej
Cesarzowice-Ujazd Górny to zdecydowana porażka inwestora – czyli starostwa . Stan nowej
nawierzchni budzi poważne wątpliwości i powoduje, że mieszkańcy wsi Ujazd Górny zgłaszają
wiele uwag. W innych regionach kraju nie spotka się takiej fuszerki jeżeli chodzi o
nawierzchnię drogi. Zwrócił uwagę na brak radnych powiatowych w komisji odbierającej ta
inwestycję.
4. Piotr Łabędzki – Sekretarz Gminy - sytuacja jest bardzo skomplikowana, aby otrzymać
dofinansowanie na inwestycje drogową należało dokonać odbioru tej inwestycji. Wójt Gminy
zdecydował się na podpisanie protokołu odbioru tej drogi pod pewnymi warunkami, które
zostały wpisane do dodatkowego protokołu i przekazane wykonawcy tej inwestycji.
5. Grzegorz Pierzchalski – radny powiatowy – stwierdził, że to starosta decydował o składzie
komisji, która dokonała odbioru inwestycji. Stan realizacji tej inwestycji był warunkowany
brakiem dostatecznej ilości środków w starostwie. Wszelkie niedoróbki będą usuwane przez
wykonawcę ponieważ okres gwarancji wynosi 5 lat.
Ad.VII. Przewodniczący Rady udzielił głosu:
1. Karolinie Ożóg, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie : zmiany budżetu gminy w
zakresie dochodów i wydatków. Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu
uchwały. Na wniosek Przewodniczącego Rady radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym
przyjęli uchwałę Nr XXXVI. 142.2013 w sprawie : zmiany budżetu gminy w zakresie
dochodów i wydatków.
2. Karolinie Ożóg, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Udanin. Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu
uchwały. Na wniosek Przewodniczącego Rady radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym
przyjęli uchwałę Nr XXXVI. 143.2013 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Udanin.

Ad. VIII. Przewodniczący Rady przedstawił pismo Rady Powiatu w sprawie udziału radnych w
szkoleniu dla radnych z powiatu średzkiego oraz przedstawił harmonogram szkolenia. Ustalono także
organizację wyjazdu z wykorzystaniem samochodów radnych.
Przewodniczący stwierdził, że odpowiedzi na wnioski i interpelacje zostały udzielone podczas ich
zgłaszania.
Ad. IX. Po wyczerpaniu porządku XXXVI zwyczajnej sesji Przewodniczący zakończył obrady.
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