RO.II.0002.IV.2015
Protokół IV/2015
zwyczajnej sesji Rady Gminy Udanin
odbytej w dniu 30 stycznia 2015 roku w Udaninie
Sesję rozpoczęto o godzinie 1005, w sali narad w Urzędzie Gminy Udanin. Radni obecni wg
listy obecności. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Radny Krzysztof Prus za zgodą
Przewodniczącego Rady Janusza Strzeleckiego został zwolniony / udział w pogrzebie/ z
udziału w sesji
Przewodniczący Rady Janusz Strzelecki : Panie i Panowie Radni, Pani Wójt, Panie
Starosto, Pani radna Rady Powiatu, Panie i Panowie sołtysi, Szanowni Państwo.
W sesji uczestniczyli:
Teresa Olkiewicz – Wójt gminy
Grzegorz Pierzchalski – Starosta Powiatu
Piotr Łabędzki – Sekretarz gminy
Halina Mikła – radna rady powiatu
Barbara Mazur – kierownik ref.rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki
przestrzennej
6. Janusz Browarny – kierownik ref. Gospodarki komunalnej
7. Anna Sowiak- Rutkowska - podin. ds. gospodarki odpadami
8. Anna Pugaceniuk – przedstawiciel projektanta
1.
2.
3.
4.
5.

Lista obecności w załączeniu
Otwieram IV zwyczajną sesję Rady Gminy Udanin. W sesji bierze udział 14 radnych.
Obrady IV sesji są prawomocne.
Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
1.
2.

Otwarcie sesji,
Przyjęcie porządku sesji,
Przyjęcie protokołu III sesji,
Sprawozdanie wójta z realizacji zadań oraz z realizacji uchwał:,
„15 min” dla wyborców,
Wnioski i interpelacje,
Przedstawienie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków,
zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
3. zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości,
4. przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Udanin,
5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Lusina,
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6.
7.
8.
VIII.
IX.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Piekary,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Udanin
Odpowiedź wójta na wnioski i interpelacje,
Zakończenie sesji.

Czy są uwagi i propozycje do przedstawionego porządku IV zwyczajnej sesji?
Nie widzę.
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku sesji:
Wzięło udział w
Za przyjęciem
Przeciw
głosowaniu
14
14
0
Stwierdzam, że Rada Gmin przyjęła porządek IV sesji

Wstrzymało się
0

Informuję radnych, iż protokół III sesji został sporządzony przez biuro rady i znajduje się do
wglądu. Czy są uwagi do protokołu?
Nie widzę.
Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu III sesji:
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że protokół III sesji został przyjęty jednogłośnie.
Przystępujemy do pkt. V – 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. Głos zabierze:
1. Halina Mikła – radna rady powiatu: poruszyła sprawę zapowiedzi likwidacji placówki
pocztowej w Udaninie.
2. Edward Lasz – sołtys wsi Pichorowice: wnioskował o rozważne podejmowanie
decyzji w sprawie dokonywania wycinek lip w ciągu drogi powiatowej w
Pichorowicach,
3. Zdzisław Semczuk – sołtys wsi Ujazd Górny: wnioskował o zajęcie się stanem
technicznym budynku w Ujeździe Górnym, w którym gmina ma swój udział.
Stwierdził, że mieszkańcy wsi Ujazd Górny maja uwagi do zasadności pobierania
opłat (oprócz opłat eksploatacyjnych)za organizację „styp” w świetlicy wiejskiej.
Wnioskował o rozważenie możliwości przecięcia drzew na działce obok przedszkola.
Zadał pytanie w sprawie organizacji przetargu na remont drogi Łagiewniki – Udanin.
4. Grzegorz Pierzchalski – Starosta Powiatu Średzkiego: poinformował o odbytym
spotkaniu w starostwie z udziałem przedstawicieli gmin podczas którego
poinformowano o kierunkach działania starostwa w sprawie remontów dróg
powiatowych przy partycypacji w kosztach przez gminy. 400 tyś. Przy partycypacji
gmin po 50 tyś zł. W tym roku powiat przeznaczył na 1 mln zł. Co pozwoli na remont
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około 20-30 km. Na terenie Udanina proponuje się remonty (powierzchniowe
utwardzenie) dróg :Karnica z Ujazd Górny, Piekary-Lusina, Drogomiłowice –
Bielany. Odbył się przetarg na inwestycję drogową Łagiewniki-Udanin. Wybrano
wykonawcę za kwotę 3,2 mln zł. Są oszczędności ponieważ Starostwo zaplanowało na
tą inwestycję ponad 4 mln zł. W czasie prowadzonej inwestycji droga będzie
całkowicie zamknięta dla ruchu. Planuje się, że inwestycja będzie trwała około 2 mcy, tak aby inwestycja została zakończona przed żniwami.
Dziękuję. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzieli wójt Pani Teresa Olkiewicz w pkt. VIII
porządku IV sesji.
Przewodniczący Rady:
Przystępujemy do pkt. VI – wnioski i interpelacje radnych.
Kto z radnych chce zabrać głos?
Udzielam głosu:
1. Janusz Strzelecki – radny wsi Piekary: podziękował za prowadzone prace przy
wycince drzew na drogach oraz pozytywnie odniósł się do propozycji starostwa w
sprawie remontów dróg powiatowych na terenie gminy,
2. Artur Młynarczyk – radny wsi Damianowo: poinformował o konieczności wykonania
prac remontowych w świetlicy w Damianowie – odpadające kafelki w
pomieszczeniach socjalnych, które należy uzupełnić.
3. Krzysztof Dziurla – radny wsi Lusina: droga Piekary-Lusina, droga kwalifikuje się do
remontu kapitalnego. Konieczne jest także zajęcie się remontem drogi Lusina –
Goczałków na odcinku około 0,6 km – ten odcinek jest praktycznie dzisiaj
nieprzejezdny, a korzysta z tej drogi wielu mieszkańców naszej gminy.
4. Bolesław Stachurski – radny wsi Gościsław: sprawa funkcjonowania poczty jest
ważną sprawą dla mieszkańców naszej gminy. Policja powinna zwiększyć patrole na
terenie gminy w godzinach nocnych. Ważną sprawą jest konieczność wykonywania
chodników w poszczególnych miejscowościach – w tej sprawie starostwo nic od lat
nie robi.
5. Grzegorz Okła – radny wsi Udanin-Lasek-Dżwigórz: Udanin- Dźwigórz wymaga
uzupełnień. Sprawa drogi gminnej w Piekarach, gdzie są usytuowane zakłady
kamieniarskie oraz budowane są nowe budynki mieszkalne. Proponował remont tej
drogi przy pomocy frezowiny pozyskanej podczas prowadzonej inwestycji na drodze
powiatowej.
6. Martyna Porębska – radna wsi Różana-Łagiewniki-Drogomiłowice: wnioskowała o
dokonanie uzupełnień na drodze Drogomiłowice – Różana oraz na drodze „gęsiej” we
wsi Różana.
7. Wojciech Płaziuk – radny wsi Pichorowice: poruszył sprawę funkcjonowania
kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Pichorowicach – należy naprawić lub
wymienić całą kanalizację. Czy gmina może udzielić pomocy przy zakładaniu kafelek
w świetlicy?. Wskazał na konieczność wykonania remontu parkingu i drogi obok
OSP. Wnioskował o konieczności dokonania przeglądu stanu dróg gminnych po
okresie zimowym celem opracowania harmonogramu wykonywania prac
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remontowych na drogach. Podniósł sprawę złego stanu poboczy przy drodze w
Pichorowicach – należy dokonać uzupełnień w ramach gwarancji.
8. Marek Mytych – radny wsi Jarosław: rozbudowa remizy OSP ponieważ został
zakupiony samochód, który jest garażowany na prywatnym podwórku. Wnioskował o
zakup wiaty garażowej oraz wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Jarosławiu. Brak
wentylacji w świetlicy – woda na suficie,
9. Wojciech Płąziuk: wykorzystanie sprzętu gminnego do remontu drogi i parkingu w
Pichorowicach w przypadku pozyskania materiałów przez wieś na ten cel.
10. Krzysztof Dziurla – radny wsi Lusina- sprawa przycięcia topoli – przy zbiorniku ppoż w Lusinie,
11. Zdzisław Semczuk – radny wsi Ujazd Górny-Jarostów: zgłosił wnioski w sprawie:
wyznaczenia miejsca pod plac zabaw na działce przed ośrodkiem zdrowia,
przeprowadzić remont (nie chodzi o frezowinę) drogi gminnej Ujazd GórnyPichorowice, na posiedzeniu komisji należy przeanalizować godziny otwarcia
biblioteki – pracuje ona w godz. od 8-16. Konieczne jest dokonanie zmian w
godzinach pracy należy rozważyć wydłużenie czasu pracy do późniejszych godzin
popołudniowych . Z oszczędności przetargowych– wykonać remont drogi w
Jarostowie.
Prośba osobista do Pani Wójt – nie mówię tego personalnie, mieszkańcy Ujazdu
Górnego przekazują mi komentarze pracowników gminy na temat mojej działalności
jako sołtysa i radnego. Uważam, ze urzędnik jest po to aby wykonywał swoje
obowiązki, a nie komentował poczynań radnego czy sołtysa.
12. Marek Mytych: sprawa naprawy szamba w Jarosławiu – zapada się/ zabezpieczyć,
13. Zenon Stasiak – radny wsi Ujazd Górny: poparł wniosek w sprawie stanu
technicznego budynku przy drodze – ustalić wskazać właściciela, remont mostu w
Ujeździe Górnym?, poparł wniosek w sprawie wykonania remontu drogi w
Jarostowie, poparcie sprawy poczty – zaprosić kierownictwo poczty na posiedzenie
komisji, sprawa inwestycji w zakresie doprowadzenia na teren gminy instalacji
dostarczającej gaz ziemny do gospodarstw na terenie gminy ponieważ okoliczne
gminy posiadają już instalacje gazu ziemnego, wnioskował o zaproszenie radnej
Małgorzaty Rachwalskiej na sesję rady, poruszył sprawę pozyskania (dodatkowych
oprócz frezowiny) materiałów na remonty dróg gminnych,
14. Janusz Strzelecki – poinformował radnych, że zawiadomienia o terminie i porządku
sesji wysyłane są do wszystkich radnych powiatowych w tym samym dniu,
15. Wojciech Płąziuk: wnioskował o przesyłanie radnym materiałów na posiedzenia
komisji i sesje w wersji elektronicznej,
Przewodniczący Rady: Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski udzieli wójt Pani
Teresa Olkiewicz w pkt. VIII porządku IV sesji.
Przewodniczący Rady: Przystępujemy do pkt. VII – Przedstawienie projektów uchwał oraz
podjęcie uchwał. Udzielam głosu:
1. Pani Teresie Olkiewicz , która przedstawi projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu
gminy w zakresie dochodów i wydatków. Projekt uchwały w załączeniu do protokołu.
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Przewodniczący Rady: Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu
komisji rady. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przedstawieniem projektu uchwały pod
głosowanie na IV zwyczajnej sesji .
Czy będą pytania dotyczące projektu uchwały?
Nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i
wydatków,
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę Nr IV.17.2015 w sprawie : zmian budżetu
gminy w zakresie dochodów i wydatków.
Przewodniczący Rady.
Proszę Panią Annę Rutkowską-Sowiak o przedstawienie projektu uchwały w sprawie :
zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Anna Sowiak -Rutkowska- przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Radni
jednogłośnie opowiedzieli się za przedstawieniem projektu uchwały pod głosowanie na IV
zwyczajnej sesji .
Czy będą pytania dotyczące projektu uchwały?
Nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 29 grudnia
2014 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Wyniki głosowania:

Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę Nr IV.19.2015 w sprawie : zmiany uchwały
Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 roku 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
Proszę Panią Annę Rutkowską-Sowiak o przedstawienie projektu uchwały w sprawie :zmiany
uchwały Rady Gminy Udanin z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
Anna Rutkowska-Sowiak przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Radni
jednogłośnie opowiedzieli się za przedstawieniem projektu uchwały pod głosowanie na IV
zwyczajnej sesji .
Czy będą pytania dotyczące projektu uchwały?
Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania:
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę Nr IV.18.2015 w sprawie : zmiany uchwały
Rady Gminy Udanin z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
Przewodniczący Rady:
Proszę Janusza Browarnego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie :
przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Udanin,
Dziękuję.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Radni
jednogłośnie opowiedzieli się za przedstawieniem projektu uchwały pod głosowanie na IV
zwyczajnej sesji .
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały :
Nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie :
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : przedłużenia obowiązywania taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Udanin,
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Wyniki głosowania:

Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę Nr IV.16.2015 w sprawie : przedłużenia
obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Udanin,
Przewodniczący Rady:
Proszę Barbarę Mazur o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Lusina.
Barbara Mazur przedstawiła projekt uchwały w sprawie : miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Lusina.
Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Dzisiaj o
godzinie 9 odbyło się II wspólne posiedzenie komisji. Nikt z radnych nie wniósł uwag do
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady:
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania:
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

13

1(Płaziuk W)

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę Nr IV.12.2015 w sprawie : miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Lusina.
Przewodniczący Rady:
Proszę Barbarę Mazur o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Piekary.
Przewodniczący Rady:
Dziękuję.
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Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Dzisiaj o
godzinie 9 odbyło się II wspólne posiedzenie komisji. Nikt z radnych nie wniósł uwag do
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady:
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania:
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

13

1(Okła Grzegorz)

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę Nr IV.13.2015 w sprawie : miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Piekary.
Dziękuję.
Proszę Barbarę Mazur o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana,
Dziękuję.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Dzisiaj o
godzinie 9 odbyło się II wspólne posiedzenie komisji. Nikt z radnych nie wniósł uwag do
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady:
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania:
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę Nr IV.14.2015 w sprawie : miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana.
Przewodniczący Rady:
Proszę Barbarę Mazur o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Udanin,
Dziękuję.
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Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Dzisiaj o
godzinie 9 odbyło się II wspólne posiedzenie komisji. Nikt z radnych nie wniósł uwag do
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady:
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały ?
Nie widzę.
Przystępujemy do głosowania:
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę Nr IV.15.2015 w sprawie : miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Udanin.
Przewodniczący Rady:
Zwolnił z udziału w sesji Barbarę Mazur wraz z zespołem projektantów.
Przewodniczący Rady:
Przechodzimy do pkt. VIII. Odpowiedzi wójta na wnioski i interpelacje.
Udzielam głosu Pani Teresie Olkiewicz – wójtowi gminy celem udzielenia odpowiedzi na
zgłoszone wnioski i interpelacje.
Teresa Olkiewicz : radni otrzymali budżet na rok 2015. W tym budżecie jest zapis dotyczący
rezerwy budżetowej do dyspozycji wójta. Rezerwa ta wynosi 20 000,00 zł. Zgłoszone
wnioski i interpelacje opiewają na kwotę znacznie większą niż posiadana rezerwa. To oznacza
tyle, że budżet nie posiada środków na wykonywanie dodatkowych prac w 2015 roku. Środki
unijne zaplanowane do wykorzystania w okresie programowania 2014-2020 do dzisiaj nie
zostały uruchomione. Prawdopodobnie zostaną uruchomione w 2016 roku – co także
wyklucza możliwość wykonywania dodatkowych zadań w 2015 roku. Powyższe poddaję pod
rozwagę radnym zgłaszającym wnioski i interpelacje generujące dodatkowe koszty
budżetowe.
Odnośnie zgłoszonych wniosków dotyczących :
1. Sprawa poczty – wójt po otrzymaniu informacji w sprawie zamiaru likwidacji
placówki pocztowej w Udaninie podjął działania wyjaśniające. Odbył rozmowę
telefoniczną z osobą decyzyjną kierownictwa poczty polskiej i otrzymał już w tej
sprawie odpowiedź pisemną od Poczty Polskiej SA, z której jednoznacznie wynika, że
placówka w Udaninie zostanie zlikwidowana – zmiana organizacyjna będzie polegała
na tym, że utworzona zostanie Agencja Pocztowa z pełnym zakresem świadczonych
usług przez Pocztę Polską SA. Wójt w dalszym ciągu będzie prowadził negocjacje w
tej sprawie. O wynikach negocjacji wójt poinformuje radnych.
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2. Wycinak drzew(lip) w Pichorowicach - to starosta wydaje decyzje o wycince drzew.
W tej sprawie wójt będzie oczekiwał od starostwa decyzji w sprawie wycinki drzew,
które zagrażają bezpieczeństwu.
3. Stanu technicznego budynku w Ujeździe Górnym – wójt dokona przeglądu stanu
technicznego budynku,
4. Pobieranie opłat za najem świetlicy- jest w opracowaniu zmiana regulaminu
korzystanie ze świetlic wiejskich
5. Wycinka drzew na terenie prywatnym – w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wójt
będzie występował do właściciela nieruchomości
6. Drobne remonty w świetlicach – wykonają pracownicy po uzgodnieniu terminu,
7. Remonty dróg gminnych – są zabezpieczone środki i po okresie zimowym zadania
będą realizowane sukcesywnie,
8. Doręczanie poczty – pisma sądowe doręcza inny dostawca i dlatego pocztę odbiera się
w wyznaczonych miejscach,
9. Dzielnicowy – wójt wyśle pismo w sprawie prowadzenia kontroli w godzinach
nocnych,
10. Chodniki- sprawa dotyczy starostwa,
11. Modernizacja drogi gminnej w Piekarach – zadanie możliwe do realizacji w 2016
roku,
12. Droga „gęsia” – ubytki zostaną uzupełnione ponieważ gmina posiada materiał,
13. Świetlica w Pichorowicach – gmina wyczyściła szambo, jeżeli będzie nadal
występował problem gmina rozważy wymianę rur kanalizacyjnych, możliwa jest
pomoc ze strony gminy w ułożeniu „kafelek” w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej,
14. Gmina udostępni sprzęt do prowadzenia remontów dróg w sytuacji, gdy materiał do
remontu zostanie pozyskany bez udziału gminy, remonty dróg gminnych po okresie
zimowym będą wykonywane jak co roku,
15. Garaż dla OSP , ogrodzenie świetlicy w Jarosławiu – zadanie może być realizowane w
2016 -2017 roku,
16. W sprawie remontu drogi w Jarostowie – wójt po otrzymaniu informacji odnośnie
wysokości kosztów na przeprowadzenie tego zadania przedstawi radnym propozycje
w zakresie realizacji tego zadania,
17. W sprawie komentarzy pracowników gminy odnoście radnego Semczuka, wójt zwróci
uwagę pracownikom w tej sprawie.
18. Sprawa gazyfikacji gminy – wójt podjął temat w I kadencji, brak jest potencjalnych
inwestorów. Zostanie przeprowadzona wizja stanu współwłasności w Ujeździe
Górnym i wójt podejmie decyzje mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa
osobom poruszającym się po chodniku obok tej posesji/spadające dachówki/
19. Radny Płaziuk – wyjaśnił, że kanalizacja została udrożniona, problemem zostaje
uszczelnienie połączenia sedesu z rurą kanalizacyjną.
20. Remonty dróg powiatowych – Grzegorz Pierzchalski - Starosta – będzie opracowany
harmonogram remontów dróg zgodnie z wnioskami płynącymi z gmin. Przy
projektach finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie przebudowy dróg
powiat obowiązkowo wykonuje chodniki oraz wjazdy na posesje. Starostwo będzie
planowało remont drogi Lusina-Goczałków w ramach programów z udziałem
środków z UE – jest to dalsza perspektywa. W sprawie przycięcia „topoli” w m.
Lusina – sprawą zajmie się starostwo.
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Przewodnicząc Rady: dziękuję Panie Starosto
1. W związku z przypadającą VI rocznicą katastrofy śmigłowca LPR informuję, że w
dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 9.00 nastąpi złożenie kwiatów pod obeliskiem w
Jarostowie. Zapraszam radnych oraz sołtysów do uczestnictwa w tej rocznicy.
2. Przekazuję radnym złożony przez wójta projekt uchwały w sprawie: zamiaru
likwidacji Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Udaninie.

Przewodniczący Rady:
Po wyczerpaniu porządku dzisiejszej sesji– zamykam IV zwyczajną sesję Rady Gminy
Udanin.

Przewodniczący Rady
Janusz Strzelecki
Protokółował:
Andrzej Sukta
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