Udanin, 28.10.2013 r.
Protokół XXXVIII
Sesji Rady Gminy Udanin
Odbytej w dniu 28 października 2013 roku.
Radni obecni na sesji wg listy obecności. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
W sesji uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni na sesji: Krzysztof Prus, Tomasz Stolarski,
Martyna Porębska.
W XXXVIII sesji uczestniczyli:
1. Teresa Olkiewicz – Wójt Gminy Udanin,
2. Karolina Ożóg – Skarbnik Gminy,
3. Piotr Łabędzki – Sekretarz Gminy,
4. Jan Podedworny – Z-ca Kierownika USC,
5. Anna Sowiak-Rutkowska – podinsp.. ds. gospodarki odpadami,
6. Sołtysi wg listy obecności,
Proponowany porządek XXXVIII zwyczajnej sesji:
I.
Otwarcie XXXVIII zwyczajnej sesji,
II.
Przyjęcie porządku XXXVIII zwyczajnej sesji,
III.
Przyjęcie protokołu XXXVI oraz XXXVII sesji,
IV.
Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał rady i pracy w okresie pomiędzy sesjami,
V. Informacja wójta o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Udanin w roku
szkolnym 2012/2013,
VI.
Informacja wójta o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za rok 2012,
VII.
Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez
radnych za rok 2012,
VIII.
„15” minut dla wyborców,
IX.
Wnioski i interpelacje radnych,
X. Przedstawienie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
1. wyrażenia woli przystąpieniu do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej,
2. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3. zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków,
4. zmiany uchwały nr XXV/107/2012 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2012 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,
5. ustalenia stawek podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości,
XI.
XII.

Odpowiedź wójta na wnioski i interpelacje,
Zakończenie sesji,
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Ad. I. Otwarcia XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy dokonał Michał Grzegorczyn –
Przewodniczący Rady, który przywitał wszystkich obecnych na sesji. Michał Grzegorczyn
poinformował radnych, iż zmarł długoletni Sekretarz Gminy Stanisław Opioła. W związku z
tym poprosił wszystkich o powstanie oracz uczczenie minutą ciszy pamięci o zmarłym.
Ad.II. Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek XXXVIII sesji. Nikt z
radnych nie wniósł uwag do proponowanego porządku sesji. Porządek XXXVIII sesji został
przyjęty przez aklamację.
Ad. III. Michał Grzegorczyn poinformował radnych o sporządzeniu protokołów z XXXVI
oraz XXXVII sesji, które były wystawione w biurze rady. Nikt z radnych nie wniósł uwag do
protokołów. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy Udanin przyjęła protokół
XXXVI oraz XXXVII sesji.
Ad.IV. Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Teresie Olkiewicz, która przedstawiła
sprawozdanie wójta z realizacji uchwał rady i pracy w okresie pomiędzy sesjami.
Sprawozdanie wójta w załączeniu do protokołu.
Ad.V. Przewodniczący udzielił głosu Janowi Podedwornemu, który przedstawił informacja o
stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Udanin w roku szkolnym 2012/2013. Informacja
w załączeniu do protokołu.
Ad.VI. Przewodniczący Rady udzielił głosu Teresie Olkiewicz, która przedstawiła informacja
o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za rok 2012. Informacja w załączeniu do
protokołu.
Ad.VII. Przewodniczący Rady przedstawił informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez radnych za rok 2012. Informacja w załączeniu do protokołu.
Ad.VIII. W ramach „15” minut dla wyborców Przewodniczący Rady udzielił głosu :
1. Stanisław Dębicki – czy jest informacja w sprawie wyniku naboru wniosków na
realizacje zadania – modernizacji drogi Ujazd Górny Jarostów?
2. Edward Lasz – jak organizować wywóz śmieci z cmentarza?
3. Bożena Marek – problem wywozu śmieci z cmentarza występuje także w Ujeździe
Górnym. Problem nasila się w okresie przed 1 listopada. Proboszcz też nie potrafi
rozwiązać problemu.
Ad. IX. Wnioski i interpelacje radnych. Przewodniczący Rady poinformował radnych o
zdarzeniu, które miało miejsce w dniu 10 października br. podczas spotkania wójta z
sołtysami, podczas którego Krzysztof Dudek – sołtys wsi Jarosław pomówił radnych
Krzysztofa Prusa, Bolesława Stachurskiego o działania nakierowane na obniżanie stawek
podatku od nieruchomości ponieważ posiadają oni duże obiekty zabudowane i w ten sposób
działają na swoja korzyść. Przewodniczący stwierdził, że pomówienie jest gołosłowne i
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stwierdził, że Krzysztof Dudek powinien przeprosić pomówionych na najbliższej sesji Rady
Gminy. Powyższe zostanie przedstawione sołtysowi.
Ad. X. Przewodniczący Rady udzielił głosu:
1. Teresie Olkiewicz – wójtowi gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie:
wyrażenia woli przystąpieniu do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej z wnioskiem o jej przyjęcie. W uzasadnieniu do projektu uchwały wójt
zawarł wszystkie informację, które uzasadniają konieczność podjęcia w/w uchwały.
Na wniosek Przewodniczącego Rady radni głosowali nad projektem uchwały. Za
przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Przewodniczący stwierdził, że Rada
Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXVIII.145. 2013 w sprawie : wyrażenia
woli przystąpieniu do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
2. Piotr Łabędzki, który przedstawił projekt uchwały w sprawie : określenia sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji z wnioskiem o jej przyjęcie. Na wniosek Przewodniczącego Rady radni
głosowali nad projektem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr
XXXVIII.146. 2013 w sprawie : określenia sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Karolina Ożóg, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie : zmiany budżetu gminy
w zakresie dochodów i wydatków z wnioskiem o jej przyjęcie. Na wniosek
Przewodniczącego Rady radni głosowali nad projektem uchwały. Za przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła
jednogłośnie uchwałę Nr XXXVIII.147. 2013 w sprawie : zmiany budżetu gminy w
zakresie dochodów.
4. Anna Sowiak-Rutkowska, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie : zmiany
uchwały nr XXV/107/2012 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów z wnioskiem o jej przyjęcie. Na wniosek Przewodniczącego Rady radni
głosowali nad projektem uchwały. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr
XXXVIII.148 . 2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/107/2012 Rady Gminy z
dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5. Karolina Ożóg, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego z wnioskiem o jej przyjęcie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Przewodniczący stwierdził, że Rada
Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XXXVIII.149 . 2013 w sprawie: obniżenia
ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
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Karolina Ożóg, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie : określenia wysokości
podatku od nieruchomości z wnioskiem o jej przyjęcie. Za przyjęciem uchwały
głosowało 11 radnych. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy podjęła
jednogłośnie uchwałę Nr XXXVIII.150 . 2013 w sprawie: określenia wysokości
podatku od nieruchomości.
XI. Przewodniczący Rady udzielił głosu Teresie Olkiewicz, która udzielił odpowiedzi
na zgłoszone wnioski i interpelacje:
1. W sprawie gospodarki odpadami: wójt odbył spotkania z sołtysami w sprawie
odbioru odpadów gromadzonych w obrębie cmentarzy. Zgodnie ze złożonymi
deklaracjami (składał proboszcz) firma odbierająca odpady dostarczyła kontenery
na śmieci o ściśle określonej pojemności. W każdej chwili można wnioskować o
zmianę wielkości kontenera po dokonaniu zmian w deklaracji. Przez okres 18
miesięcy obowiązują nas umowa na wywóz śmieci. Wieś Pichorowice już
zdecydowała o zasadach gromadzenia odpadów na cmentarzu. Został
wybudowany boks 3 komorowy (2mx4m każdy), w którym będą gromadzone i
segregowane odpady. Odpady będą wywożone dopiero gdy boksy zostaną
zapełnione. Wszyscy mają prawo do dokonywania zmian w deklaracjach, a tym
samym ustalania nowych zasad segregacji odpadów i ustalania wysokości opłat.
Zgłaszane sytuacje odbioru niepełnych kontenerów nie powinny mieć miejsca.
Odbiór pełnego kontenera należy zgłaszać do firmy odbierającej odpady.
2. W sprawie terminu ogłoszenia wyników naboru wniosków na modernizacje drogi
Ujazd Górny Jarostów. Brak jest informacji ze strony Starostwa Powiatowego w
tej sprawie.
3. Bolesław Stachurski – podziękował Przewodniczącemu za informacje dotyczącą
pomówienia przez Krzysztofa Dudka. Oświadczył, że nie posiada żadnych
nieruchomości ponieważ przekazał całe gospodarstwo synowi. Należy wezwać
Krzysztofa Dudka do tego aby złożył oświadczenie w tej sprawie na sesji.

Przewodniczący Rady
Michał Grzegorczyn

Protokołował:
Andrzej Sukta
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