RO.II.0002.III.2014
Protokół Nr III
zwyczajnej sesji Rady Gminy Udanin
odbytej w dniu 29 grudnia 2014 roku w Udaninie.

Sesję rozpoczęto o godzinie 1405. Radni obecni na sesji wg listy obecności. W sesji wzięło
udział 12 radnych. Nieobecni radni : Martyna Porębska, Stanisław Dębicki, Zdzisław
Semczuk.

Przewodniczący Rady Janusz Strzelecki.
Panie i Panowie Radni.
Pani Wójt
Panie i Panowie sołtysi
Szanowni Państwo

Otwieram III zwyczajną sesję Rady Gminy Udanin. Proponowany porządek sesji
przedstawia się następująco:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
4.

5.
VII.
VIII.

Otwarcie III zwyczajnej sesji,
Przyjęcie porządku sesji
Przyjęcie protokołu II sesji,
„15 minut” dla wyborców,
Wnioski i interpelacje radnych,
Przedstawienie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie :
ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie
Gminy Udanin na rok 2014 r, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Udanin,
przedstawienie uchwały nr V/288/2014 składu orzekającego RiO w sprawie : opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin projekcie uchwały budżetowej na rok 2015
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
przyjęcia budżetu Gminy Udanin na rok 2015
Odpowiedzi wójta na wnioski i interpelacje,
Zakończenie sesji,
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Przewodniczący Rady: Czy są uwagi i propozycje do przedstawionego porządku III
zwyczajnej sesji?
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku sesji:
Za 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0
Stwierdzam, że Rada Gmin przyjęła porządek III sesji.

Informuję radnych, iż protokół II sesji został sporządzony przez biuro rady i znajduje się do
wglądu. Czy są uwagi do protokołu? Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołu II sesji.
Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu II sesji: 12, kto się wstrzymał 0, kto jest przeciw
0,
Stwierdzam, że protokół II sesji został przyjęty.
Przewodniczący Rady: przystępujemy do pkt. IV – oddając czas dla wyborców.
Przypominam, że w tym czasie nie będę udzielał głosu radnym, ten czas poświęcamy
wyłącznie naszym wyborcom.
Kto z obecnych na sali wyborów chce zabrać głos:
1. Janusz Partyka – wnioskował o zwolnienie pogorzelców z Różanej z podatku
(pisemny wniosek w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady: Dziękuję
Obecnie przystępujemy do zgłaszania wniosków i interpelacji przez radnych:
Przewodniczący Rady: 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:
Przewodniczący Rady: kto z państwa radnych chce zabrać głos. Udzielam głosu:
1. Okła Grzegorz- ponowił sprawę likwidacji przejazdu kolejowego w Udaninie
(pisemny wniosek w załączeniu do protokołu)
2. Mytych Marek– złożył wniosek w sprawie usprawnienia oświetlenia ulicznego w
Jarosławiu poprzez przełożenie 2 lamp: obok kościoła i obok świetlicy wiejskiej
(pisemny wniosek w załączeniu do protokołu)
3. Płaziuk Wojciech– pobocze w Pichorowicach, sprawa zbiornika regencyjnego do
odbioru wód opadowych z A-4 (pisemny wniosek w załączeniu do protokołu)
4. Stasiak Zenon- oświetlenie Ujazdu Górnego(pisemny wniosek w załączeniu do
protokołu)
5. Dziurla Krzysztof- jak gmina jest przygotowana do zimowego utrzymania dróg
(pisemny wniosek w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady: odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzieli wójt na
zakończenie sesji.
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Przewodniczący Rady: przystępujemy obecnie do przedstawienia projektów uchwał.
Udzielam głosu:
1. Karolina Ożóg, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie : ustalenia wykazu
niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Udanin na rok
2014 r, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
2. Teresa Olkiewicz- Gmina nie
3. Okła – jakie działania musi podjąć wykonawca zadania, żeby gmina dokonała
odbioru?
4. Teresa Olkiewicz – sprawa dotyczy odbioru prac w zakresie wykonania chodnika –
chodzi o dokonanie uzupełnień, termin odbioru ustalono na koniec stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady- przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie:
1. Ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie
Gminy Udanin na rok 2014 r, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie : ustalenia wykazu niezrealizowanych
kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Udanin na rok 2014 r, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego: za -12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III.8.2014 w sprawie :
ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy
Udanin na rok 2014 r, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Przewodniczący Rady: udzielam głosu Annie Sowiak-Rutkowskiej celem przedstawienia
projektu uchwały w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Udzielam głosu :
1. Stachurski Bolesław– podniósł sprawę ustalania opłat od osób samotnych i rodzin
wielodzietnych, które będą ponosić opłaty za niekoniecznie wykorzystane pojemności
koszy.
2. Teresa Olkiewicz – ustawa decyduje o wysokości opłaty oraz wyznacza zasady
odbioru śmieci. Gmina nie może decydować inaczej, musi postępować zgodnie z
ustawą.
3. Stasiak Zenon– w czasie posiedzenia komisji informowano radnych o ogłoszonym
przetargu na odbiór śmieci, jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
4. Teresa Olkiewicz – dlatego dzisiaj przedstawiłam projekt uchwały, co w
konsekwencji da możliwość ogłoszenia III przetargu na odbiór śmieci. Po odbyciu
przetargu będę informowała radnych o jego wyniku.
Przewodniczący Rady: dziękuję. Obecnie przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie :
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
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Przewodniczący Rady : kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie : wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Za -12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Rady: Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
III.9.2014 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Przewodniczący Rady: przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie: przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Udanin.
Udzielam głosu Karolinie Ożóg, która przedstawi projekt uchwały w sprawie: przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Udanin.
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę.
Przewodniczący Rady: obecnie przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Udanin. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem
przedstawionego projektu uchwały 12, kto się wstrzymał 0, kto jest przeciw 0.
Przewodniczący Rady: Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
III.10.2014 w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Udanin.
Przewodniczący Rady: udzielam głosu Karolinie Ożóg, która przedstawi uchwałę nr
V/288/2014 składu orzekającego RiO w sprawie : opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Udanin projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi.
Przewodniczący Rady : dziękuję.
Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia budżetu
Gminy Udanin na rok 2015.
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Przypominam, że projekt uchwały
budżetowej był przedmiotem posiedzenia wspólnych komisji.
Przewodniczący Rady: obecnie przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : przyjęcia
budżetu Gminy Udanin na rok 2015.
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały 12, kto się
wstrzymał 0, kto jest przeciw 0.
Przewodniczący Rady: Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
III.11.2014 w sprawie: przyjęcia budżetu Gminy Udanin na rok 2015.
Przewodniczący Rady: udzielam głosu Pani Teresie Olkiewicz celem udzielenia odpowiedzi
na zgłoszone wnioski i interpelacje:
Teresa Olkiewicz :
1. Wniosek - Janusza Partyki – zwolnienie z podatku następuje wyłącznie na wniosek
podatnika. Proszę poinformować zainteresowanych
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2. Wniosek - Grzegorza Okła- wniosek został przesłany do referatu, który dokona
niezbędnych czynności administracyjnych ponieważ przejazd jest na drodze
powiatowej.
3. Wniosek - Marka Mytych – zgłoszone wnioski zostaną przekazane do referatu, który
dokona przeglądy istniejącej sytuacji. Po dokonaniu przeglądu wnioski zostaną
przedstawione wnioskodawcy.
4. Wniosek - Wojciecha Płaaziuk – wniosek zostanie skierowany do powiatu – w
sprawie poboczy w Pichorowicach. W sprawie budowy zbiornika regencyjnego radny
powinien zapoznać się z dokumentacją z podejmowanych działań przez Gminę w tej
sprawie.
5. Wniosek Zenona Stasiak – zostanie przeprowadzony przegląd oświetlenia z udziałem
radnego.
6. Wniosek Krzysztofa Dziurla – gminne drogi są odśnieżane przy użyciu sprzętu
gminy(dwa ciągniki z pługami) – drogi powiatowe są oznaczone kategoriami – drogi
na terenie gminy posiadają kategorię V i VI, co oznacza, że zostają odśnieżane w
ciągu 24 godzin po ustaniu opadów. Gmina nie angażuje rolników do odśnieżania
dróg. W razie wystąpienia nagłych opadów gmina na wniosek powiatu odśnieża drogi
powiatowe obciążając powiat poniesionymi kosztami.
W sprawach bieżących ustalono termin posiedzenia komisji, które odbędzie się 14 stycznia
2015 r. o godzinie 15.
Przewodniczący Rady poinformował o wyjeździe radnych do Wrocławia na mszę w dniu 30
grudnia o godzinie 15. Wyjazd nastąpi o godzinie 14 z Udanina.
Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Rady zakończył III zwyczajną sesję Rady Gminy
Udanin.

Przewodniczący Rady
Janusz Strzelecki

Protokołował:
Andrzej Sukta
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