RO.II.0002.XXXIX.2013
Protokół XXXIX
zwyczajnej sesji Rady Gminy Udanin
odbytej w dniu 25 listopada 2013 r.
w Udaninie
Radni Rady Gminy Udanin obecni wg listy obecności. Lista obecności w załączeniu do
protokołu.
Nieobecni radni: Michał Grzregorczyn, Anita Hołodniuk.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.05
Proponowany porządek XXXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Udanin:
I. Otwarcie sesji,
II.
Przyjęcie porządku XXXIX zwyczajnej sesji,
III.
Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji,
IV. Sprawozdanie wójta z realizacji uchwał Rady Gminy oraz z pracy wójta w okresie
pomiędzy sesjami,
V. „15 minut” dla wyborców,
VI. Wnioski i interpelacje radnych,
VII. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Rocznego Programu Współpracy Gminy Udanin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014,
2. Ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Udanin” oraz zasad i
trybu nadawania tego tytułu,
3. Zmiany uchwały Nr XXXVIII.150.2013 Rady Gminy Udanin z dnia 28
października 2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości,
4. Zmiany budżetu Gminy w zakresie dochodów i wydatków,
VIII.
Odpowiedź wójta na wnioski i interpelacje radnych,
IX. Sprawy bieżące i organizacyjne,
X. Zakończenie XXXIX zwyczajnej sesji,
Ad. I. Otwarcia XXXIX zwyczajnej sesji dokonał Bolesław Stachurski – Wiceprzewodniczący
Rady Gminy. Obecni na sesji :
1. Teresa Olkiewicz – wójt Gminy Udanin,
2. Karolina Ożóg – Skarbnik Gminy,
3. Sołtysi,
Ad.II. Wiceprzewodniczący Rady Bolesław Stachurski przedstawił projekt porządku sesji.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego porządku XXXIX sesji. W głosowaniu
jawnym radni jednogłośnie przyjęli porządek XXXIX sesji.
Ad.III. Wiceprzewodniczący Rady Bolesław Stachurski poinformował radnych, że w biurze
rady był wystawiony protokół XXXVIII zwyczajnej sesji. Do protokołu nie wniesiono uwag.
Na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady radni jednogłośnie przyjęli protokół XXXVIII
sesji.

Ad.IV. Wiceprzewodniczący Rady Bolesław Stachurski udzielił głosu:
1. Teresie Olkiewicz, która przedstawiła sprawozdanie wójta z realizacji uchwał Rady
Gminy oraz z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami,
Ad.V. Wceprzewodniczący Udzielił głosu:
1. Krzysztof Dudek – sołtys wsi Jarosław, który przeprosił radnych Bolesława
Stachurskiego oraz radnego Krzysztofa Prusa za niefrasobliwe wystąpienie podczas
spotkania wójta z sołtysami gminy, którego nieumyślnie pomówił radnych o
działania, których nie popełnili. Przeprosił radnych za swoje wystąpienie.
Przeprosiny zostały przyjęte.
Ad. VI. Wiceprzewodniczący udzielił głosu:
1. Tomasz Stolarski - radny wsi Damianowo- zwrócił uwagę na zniszczony
przystanek, grozi on zawaleniem,
2. Janusz Strzelecki - radny wsi Piekary, zgłosił problem złego oznakowania
skrzyżowania we wsi Piekary,
Ad. VII. Wiceprzewodniczący udzielił głosu:
1. Teresie Olkiewicz – wójtowi gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie :
przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014”. Nikt z radnych nie wniósł uwag
do przedstawionego projektu uchwały. Na wniosek Przewodniczącego rada
przystąpiła do głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr
XXXIX.151.2013 w sprawie : przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy
Udanin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014” została
przyjęta jednogłośnie.
2. Teresie Olkiewicz – wójtowi gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie
: ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Udanin” oraz zasad i trybu
nadawania tego tytułu. ”. Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego
projektu uchwały. Na wniosek Przewodniczącego rada przystąpiła do głosowania.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XXXIX.152.2013 w sprawie:
ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Udanin” oraz zasad i trybu
nadawania tego tytułu została jednogłośnie.
3. Karolina Ożóg – Skarbnik Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie : :
zmiany uchwały Nr XXXVIII.150.2013 Rady Gminy Udanin z dnia 28 października
2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Nikt z
radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały. Na wniosek
Przewodniczącego rada przystąpiła do głosowania. Przewodniczący stwierdził, że
uchwała Nr XXXIX.153.2013 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości została przyjęta jednogłośnie.
4. Karolina Ożóg- Skarbnik Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie :
zmiany budżetu Gminy w zakresie dochodów i wydatków. Nikt z radnych nie
wniósł uwag do projektu uchwały. Na wniosek Przewodniczącego rada przystąpiła
do głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała Nr XXXIX.154.2013 w

sprawie : zmiany budżetu Gminy w zakresie dochodów i wydatków została
przyjęta jednogłośnie.
Ad. VIII. Odpowiedź wójta na wnioski i interpelacje:
Przewodniczący udzielił głosu Teresie Olkiewicz, która udzieliła odpowiedzi na zgłoszone
wnioski i interpelacje:
1. Przystanek w Damianowie- zostanie skierowany pracownik do Damianowa celem
podjęcia działań mających na celu załatwienie sprawy,
2. Sprawa oznakowania skrzyżowania – został złożony wniosek do Starostwa celem
zajęcia się problemem oznakowania skrzyżowania,
Ad. IX. Teresa Olkiewicz – Wójt Gminy w imieniu Pani Urszuli Opioła podziękowała
radnym i sołtysom za udział w pogrzebie Pana Stanisława Opioły.
Radny Janusz Strzelecki podziękował radnym za przekazaną pomoc w akcji „Dar Serca”.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący rady zakończył XXXIX zwyczajna sesję Rady
Gminy.

Przewodniczący Rady
Michał Grzegorczyn
Protokółował:
Andrzej Sukta
biurorady@udanin.pl

