RO.II.0002.II.2014
Protokół II sesji
Rady Gminy Udanin
odbytej w dniu 10 grudnia 2014 roku w Udaninie
Sesją rozpoczęto o godzinie 15 10
Przewodniczący Rady Janusz Strzelecki – otworzył II zwyczajną sesję Rady
Gminy Udanin. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych
(wszyscy radni obecni)
Przewodniczący poinformował, że w sesji biorą udział:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teresa Olkiewicz – Wójt Gminy Udanin,
Witold Rutkowski – Przewodniczący Rady Powiatu,
Grzegorz Pierzchalski – Starosta Średzki
Karolina Ożóg – Skarbnik Gminy,
Piotr Łabędzi – Sekretarz Gminy
Sołtysi Gminy Udanin

Przewodniczący przedstawił projekt porządku II zwyczajnej sesji:
I.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VI.
VII.

Otwarcie II zwyczajnej sesji,
Przyjęcie porządku sesji
Przyjęcie protokołu I sesji,
„15 minut” dla wyborców,
Wnioski i interpelacje radnych,
Wybór wiceprzewodniczących rady,
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ,
Przedstawienie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie :
powołania składów osobowych komisji rady,
ustalenia diet dla radnych gminy Udanin oraz dla sołtysów,
ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Udanin,
zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków,
Odpowiedzi wójta na wnioski i interpelacje,
Zakończenie sesji,

Czy są uwagi i propozycje do przedstawionego porządku II zwyczajnej sesji?
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku sesji:
Za 15 radnych, Przeciw 0, Wstrzymało się 0
Stwierdzam, że Rada Gmin przyjęła porządek II sesji

Informuję radnych, iż protokół I sesji został sporządzony przez biuro rady i znajduje się do
wglądu. Czy są uwagi do protokołu?
Radny Wojciech Płąziuk – stwierdził, że protokół został wystawiony 10 minut przed sesją, co
uniemożliwiło zapoznanie się z jego treścią. Wnioskował o przekazywanie projektu protokołu
radnym w wersji elektronicznej.
Przewodniczący stwierdził, że protokół został wyłożony w czasie, który umożliwiał
zapoznanie się z jego treścią.
Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu I sesji 14, kto się wstrzymał 1 (radny Płaziuk
Wojciech) kto jest przeciw – 0.
Przewodniczący stwierdził, że protokół I sesji został przyjęty.
Przystępujemy do pkt. IV – oddając czas dla wyborców. Przypominam, że w tym czasie nie
będę udzielał głosu radnym, ten czas poświęcamy wyłącznie naszym wyborcom.
Przewodniczący udzielił głosu:
1. Witold Rutkowski, który pogratulował wyboru radnym oraz wójtowi. Stwierdził, że
powiat będzie realizował inwestycję drogową – przebudowa drogi do Udanina. Na
początku 2015 roku zostanie ogłoszony przetarg na realizacje tego zadania, które jest
realizowane wspólnie z gmina Udanin. Odniósł się także do terminu i godziny
odbywania sesji, tak aby terminy nie nakładały się na siebie, co będzie skutkowało
nieobecnością na sesjach rady przedstawicieli powiatu. Gmina ma swojego starostę i z
tego tytułu na pewno starosta będzie uczestniczył w sesjach. Będziemy zabiegać o
dobrą współpracę starostwa z gminą.
Przewodniczący : dziękuję Panu Przewodniczącemu.
Przewodniczący : Obecnie przystępujemy do zgłaszania wniosków i interpelacji przez
radnych:
Kto z państwa radnych chce zabrać głos – przypominam, że wnioski i interpelacje zgłaszamy
ustnie i potwierdzamy treść w formie pisemnej na drukach udostępnionych przez biuro rady:
Kto z państwa radnych chce zabrać głos:
1. Wojciech Płaziuk – wnioskował o przycięcie gałęzi przy drodze do Udanina, oraz
wnioskował o przekazywanie protokołów radnym elektronicznie przed sesją.
2. Zenon Stasiak – wnioskował o odnowienie pasów rozgraniczających pasy ruchu na
drodze Cesarzowice- Środa Śląska ze względów bezpieczeństwa, poinformował także
o pomyśle założenia drużyny piłkarskiej w Ujeździe Górnym,
3. Grzegorz Okła – wnioskował o przeprowadzenie remontu drogi w m. Lasek, a także
wnioskował o dokończenie wycinki drzew – na drodze Dębnica – Lusina,

4. Stanisław Dębicki – wnioskował o potrzebę wyznaczenia i oznakowania przejścia dla
pieszych na drodze gminnej w Konarach pomiędzy 2 sklepami co poprawi
bezpieczeństwo,
5. Krzysztof Dziurla – wnioskował o oznakowanie znakami pionowymi i poziomymi
przejścia dla pieszych na drodze w Lusinie/skrzyżowanie/
6. Zdzisław Semczuk – zwrócił uwagę na wykonywane prace na cieku Jarosławiec w
Ujeździe Górnym- pominięto pogłębienie cieku na odcinku wewnątrz wsi – jest to
kolejny wniosek w tej sprawie. I wniosek został zgłoszony w tej sprawie 4 lata temu.
Realizując zadanie nie dokonano pogłębienia dna cieku – czyli bezpieczeństwo nie
zostało poprawione,
7. Wojciech Płaziuk – złożył wniosek w sprawie remontu drogi gminnej w
Pichorowicach /obok OSP/ przy wykorzystaniu frezowiny z uwagi na poprawę
dojazdu autobusów szkolnych,
8. Janusz Strzelecki – zwrócił uwagę na konieczność wycięcia krzaków przy drodze
Piekary-Lusina,
9. Grzegorz Pierzchalski – malowanie pasów odbywa się przy korzystnych
temperaturach, jeżeli aura pozwoli to pasy zostaną odnowione. W sprawie wycinki
krzaków na rowach przydrożnych – prace będą trwały sukcesywnie, zakończenie
przewidywane jest na koniec 2015 roku. W sprawie przecinki i wycięcia topoli przy
drodze z Jarostowa do Ujazdu – dokonany został przegląd – 10 drzew zostanie
wyciętych, a pozostałe będą przycinane
10. Bolesław Stachurski – ponowił wniosek w sprawie budowy przez powiat chodników
przy drogach powiatowych. Powiat nie realizuje takiego zadania na terenie gminy
Udanin. Wcześniej chodniki budowano w innych gminach.
11. Witold Rutkowski – temat budowy chodników jest tematem oczywistym. Powiat nie
realizuje takich zadań. Powiat przygotowuje dokumentacje, szuka środków i oczekuje
współfinansowania tych zadań przez gminy.
12. Młynarczyk - Jaka będzie formuła remontu drogi Udanin-Jarostów
13. Grzegorz Pierzchalski – budowa drogi będzie prowadzona w takiej technologii jak
droga Jarostów – Ujazd Górny czyli z wymianą podbudowy drogi. Będzie
przebudowane całe skrzyżowanie (po 100 m) Łagiewniki, Pichorowice, Ujazd Górny,
Udanin)

Przewodniczący Rady. Dziękuję. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzieli wójt
na zakończenie sesji.
W celu dokonania wyboru 2 wiceprzewodniczących rady informuję, że uchwałą z dnia 1
grudnia br. została powołana komisja skrutacyjna do przeprowadzenia wyborów
wiceprzewodniczących oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej w składzie:
Joanna Suchoń – Przewodnicząca

Monika Piechowicz - członek
Grzegorz Okła – członek
Proszę komisję skrutacyjną do podjęcia pracy.
Zgodnie ze statutem gminy wybieramy dwóch wiceprzewodniczących rady. Proszę o
zgłaszanie kandydatów
1. Kandydaturę Stachurski Bolesław zgłosiła Suchoń Joanna, czy kandydat wyraża
zgodę? Tak odpowiedział zgłoszony kandydat.
2. Kandydaturę Wojciech Płąziuk zgłosił Dziurla Krzysztof, czy kandydat wyraża
zgodę ? Tak odpowiedział zgłoszony kandydat.
3. Kandydaturę Prus Krzysztof zgłosił Marek Mytych, czy kandydat wyraża zgodę? Tak
odpowiedział zgłoszony kandydat.
Radna Martyna Porębska zgłosiła wniosek w sprawie zamknięcia listy.
Stwierdzam, że zgłoszono następujące kandydatury :
1. Płaziuk Wojciech
2. Prus Krzysztof
3. Stachurski Bolesław
Proszę Komisję o przygotowanie kart do głosowania – nazwiska na listach będą umieszczone
w porządku alfabetycznym.
Przewodniczący : Ogłaszam 10 minut przerwy.
Przewodniczący : Wznawiam obrady II sesji po przerwie
Przewodniczący Proszę Komisję skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
Zasady głosowania zostały omówione podczas I sesji.
Przypominam, że .na kartach do głosowania umieszczono w porządku alfabetycznym
nazwiska kandydatów. Dokonanie wyboru następuje poprzez skreślenie co najmniej 1
nazwiska z listy. Głos ważny jest wtedy kiedy na karcie dokonano co najmniej 1 skreślenia.
Oddanie karty bez dokonania co najmniej 1 skreślonego nazwiska uważa się za głos
nieważny. Komisja zliczy ważnie oddane głosy, Przystępujemy do głosowania. Po odczytaniu
nazwiska radnego Przewodniczący komisji wydaje radnemu kartę do głosowania. Po
dokonaniu wyboru kartę wkłada się do urny
Proszę o wyczytywanie nazwisk radnych. Nazwiska zostały wyczytane z listy obecności
przez radna Joanne Suchoń.

Po wyczytaniu wszystkich nazwisk i zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłosił 10
minut przerwy, a Komisję skrutacyjna proszę o sporządzenie protokołu z wyborów.
Przewodniczący po przerwie : wznawiam obrady II sesji.
Proszę Komisję Skrutacyjną o przedstawienie protokołu z wyborów. Protokół komisji
skrutacyjnej przedstawiła Joanna Suchoń, która stwierdziła, że w wyniku głosowania
poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Płaziuk Wojciech – 6
2. Krzysztof Prus – 13
3. Bolesław Stachurski – 10
Przewodniczący : przystępujemy do podjęcia uchwał w sprawie :
1. Stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących rady w osobach :
Krzysztof Prus oraz Bolesław Stachurski
Kto jest za 14 radnych, kto jest przeciw - 0 radnych, kto się wstrzymał 1 radny (Okła
Grzegorz)
Stwierdzam, ze Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady
w osobach : Prus Krzysztof i Bolesław Stachurski, gratuluję i zapraszam do stołu
prezydialnego.
Przewodniczący Rady:
W celu dokonania wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej proszę o zgłaszanie
kandydatów:
1. Zenon Stasiak zgłosił Młynarczyk Artur, czy kandydat wyraża zgodę? tak, 2. Grzegorz
Okła zgłoszony przez Urbańczyk Krzysztof, czy kandydat wyraża zgodę, tak.
Stwierdzam, że zgłoszono następujące kandydatury :
1.

Grzegorz Okła,

2.

Zenon Stasiak,

W związku ze zgłoszeniem członka komisji Grzegorza Okła na kandydata na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej niezbędne jest uzupełnienia składu komisji
skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.
1. Monika Piechowicz zgłosiła kandydaturę Martyna Porębska, w głosowaniu jawnym
Martyna Porębska – otrzymała 11 głosów za,
Przegłosujemy teraz cały skład Komisji Skrutacyjnej :

Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Przewodniczący rady stwierdził, że komisja skrutacyjna
w składzie : Suchoń Joanna, Porębska Martyna, Piechowicz Monika przeprowadzi wybory
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady: Proszę Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i
przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ogłaszam przerwę w
obradach.
Przewodniczący Rady : wznawiam obrady II sesji.
Proszę Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Zasady wyboru pozostają takie jak przy wyborze
wiceprzewodniczących rady.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytywała kolejno z listy obecności nazwiska
radnych i wydawała im karty do głosowania. Wyczytani radni dokonywali wyboru poprzez
skreślenie co najmniej 1 nazwiska na karcie do głosowania.
Po zakończeniu aktu wyboru Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach II sesji, a
komisja skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników wyborów.
Po zakończeniu przerwy : Przewodniczący rady wznowił obrady II sesji i udzielił głosu
Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej celem przedstawienia protokołu z wyborów
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Protokół komisji skrutacyjnej przedstawiła Joanna Suchoń, która stwierdziła, że zgłoszeni
kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów :
1. Zenon Stasiak 8 głosów,
2. Grzegorz Okła 7 głosów.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany
Zenon Stasiak.

Przewodniczący Rady : Przystępujemy do przedstawienia projektów uchwał.
1. Powołania składów osobowych komisji rady.
Przedstawiam projekt uchwały
Czy są uwago do proponowanego projektu uchwały: nikt nie zgłosił uwag do
przedstawionego projektu uchwały.
Kto jest za przyjęciem uchwały 15, kto się wstrzymał 0, Kto jest przeciw 0
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta

2. ustalenia diet dla radnych gminy Udanin oraz dla sołtysów,
Przewodniczący Rady udzielił głosu Teresie Olkiewicz , która poinformowała, że w projekcie
budżetu gminy na rok 2015 została uwzględniona kwota podwyżki na diety o wskaźnik
inflacji.
Projekt uchwały przedstawiła Karolina Ożóg – Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady : czy są uwago do proponowanego projektu uchwały:
Radny Bolesław Stachurski – dlaczego podwyższa się wszystkim, a wiceprzewodniczącym
obniża się o 5 zł. Jest to uwaga formalna.
Przewodniczący Rady : stwierdził, że projekt uchwały został przedyskutowany podczas
posiedzenia komisji i nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.
Zenon Stasiak – wnioskował o zamknięcie dyskusji i przystąpić do głosowania.
Urbańczyk Krzysztof – dlaczego diety dla sołtysów są w jednakowej wysokości.
Kto jest za przyjęciem uchwały 13, kto się wstrzymał 0, kto jest przeciw 2 radnych
(Stachurski Bolesław, Urbańczyk Krzysztof)
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta
3. ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Udanin. Projekt uchwały przedstawił
Przewodniczący Rady
Czy są uwagi do proponowanego projektu uchwały:
Płaziuk Wojciech – proponowane wynagrodzenie dla wójta jest jednym z
najwyższych w regionie, proponowane pobory są na poziomie poborów prezydenta
Wrocławia. Zgłosił propozycje ustalenia poborów na poziomie z poprzedniej kadencji.
Zenon Stasiak – propozycja została przedyskutowana podczas posiedzenia komisji. W
związku z powyższym proponuję przegłosować projekt uchwały.
Przewodniczący Rady : kto jest za przyjęciem uchwały 12, kto się wstrzymał 3 ( Płaziuk
Wojciech, Semczuk Zdzisław, Urbańczyk Krzysztof) kto jest przeciw 0,
Przewodniczący Rady : Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Przewodniczący Rady : proszę Karolinę Ożóg do przedstawienia projektu uchwały:
4. zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków,
Przewodniczący Rady : czy są uwagi do proponowanego projektu uchwały:
Kto jest za przyjęciem uchwały 15, kto się wstrzymał 0, kto jest przeciw 0,
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta

VI. Odpowiedzi wójta na wnioski i interpelacje.
Przewodniczący udzielił głosu Teresie Olkiewicz :
- w sprawie protokołów z sesji – będą one dostępne na stronie internetowej.
Przewodniczący rady : stwierdził, że protokół został wyłożony przed sesją, osobiście
informowałem radnych o tym fakcie.
Płaziuk Wojciech – jak radny może zapoznać się z protokołem z sesji mając do
dyspozycji 10 minut. Czy jest problem z przesłaniem projektu protokołu drogą
elektroniczną? Poinformował także, że został pominięty w dostarczeniu drogą
elektroniczną informacji o załączniku do projektu budżetu na 2015 rok,
Zenon Stasiak – jeżeli radny wnosi o przesłanie projektu protokołu droga elektroniczną to
należy projekty przesyłać.
- w sprawie remontu drogi gminnej w Pichorowicach – projekt budżetu na 2015 rok jest
przedłożony radnym, w projekcie nie przewidziano środków na to zadanie,
- założenie drużyny piłkarskiej – w projekcie budżetu gminy na 2015 rok są przewidziane
środki na wspieranie sportu- są to środki do wykorzystania przez nowo powstałe drużyny,
- remont drogi w Lasku – wniosek zostanie rozpatrzony w trakcie roku, jeżeli będą wolne
środki to zadanie zostanie wdrożone.
- oznakowanie w Lusinie – jest to droga wojewódzka- wniosek gminy nie został
uwzględniony, zostanie złożony ponowny wniosek w tej sprawie,
- ciek wodny w Ujeździe Górnym – inwestor realizuje zadanie zgodnie z zamówieniem, a
gmina nie posiada możliwości ingerowania w zakres prowadzonych prac,
Wójt zaproponował ustalenie stałych terminów odbywania sesji.
VIII.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący zakończył II sesję Rady Gminy Udanin.

Przewodniczący Rady
Janusz Strzelecki
Protokółował:
Andrzej Sukta

