Projekt
Protokół V
zwyczajnej sesji Rady Gminy Udanin
odbytej w dniu 27 lutego 2015 r. w Udaninie.
Sesję rozpoczęto o godzinie 1005
Radni obecni wg listy obecności. Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Janusz Strzelecki:
Panie i Panowie Radni.
Pani Wójt,
Panie Starosto,
Panie i Panowie sołtysi,
Szanowni Państwo
Otwieram V zwyczajną sesję Rady Gminy Udanin. W sesji bierze udział 14 radnych.
Obrady V sesji są prawomocne..
Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco:
I.

Otwarcie sesji,

II.

Przyjęcie porządku sesji,

III.

Przyjęcie protokołu IV sesji,

IV.

Sprawozdanie wójta z realizacji zadań oraz z realizacji uchwał:,

V.

„15 min” dla wyborców,

VI.

Wnioski i interpelacje,

VII.

Przedstawienie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1. zamiaru likwidacji Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Udaninie,
2. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących
fundusz sołecki,
3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Udanin w 2015 r,
4. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na 2015 r.
VIII. Odpowiedź wójta na wnioski i interpelacje,
IX.

Zakończenie sesji.

Czy są uwagi i propozycje do przedstawionego porządku V zwyczajnej sesji?
1

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku sesji:
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że Rada Gmin przyjęła porządek V sesji
Przewodniczący Rady: Informuję radnych, iż protokół IV sesji został sporządzony przez
biuro rady i znajduje się do wglądu. Czy są uwagi do protokołu?
Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu IV sesji ?
Wzięło udział w
głosowaniu

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

11

9

0

2 (W. Płaziuk, K.
Dziurla)

Stwierdzam, że protokół IV sesji został przyjęty.
Przewodniczący Rady: przystępujemy do pkt. IV porządku. Udzielam głosy Pani Teresie
Olkiewicz celem przedstawienia sprawozdanie wójta z realizacji zadań oraz z realizacji
uchwał:.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady.
Przystępujemy do pkt. V – oddając czas dla wyborców. Przypominam, że w tym czasie nie
będę udzielał głosu radnym, ten czas poświęcamy wyłącznie naszym wyborcom.
Udzielam głosu:
1. Edward Lasz – sołtys wsi Pichorowice – podziękował za remont przepustów oraz
wnioskował o udrożnienie rowu na odcinku 20 m,
2. Krystyna Papacz – sołtys wsi Drogomiłowice – wnioskowała o zabezpieczenie przed
dewastacją nieruchomości w Drogomiłowicach (budynek po p. Wierchniańskiej),
Dziękuję. Na zgłoszone wnioski odpowiedzi udzieli Pani Teresa Olkiewicz w pkt. VIII
porządku sesji.
Przewodniczący Rady: 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:
Przewodniczący Rady: Udzielam głosu: :
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1. Krzysztof Prus – radny wsi Pielaszkowice – podziękował za wykonanie bieżącego
remontu drogi w kierunku Gościsławia, zwrócił uwagę na konieczność dokonania
przecinki koron drzew przy tej drodze (droga powiatowa),
2. Krzysztof Urbańczyk – radny wsi Udanin – zwrócił uwagę na konieczność zwrócenia
uwagi na uporządkowania działek (obok orlika) będących własnością ANR, które są
zarośnięte,
3. Krzysztof Dziurla – radny wsi Lusina – podziękował za wykonanie prac przy drodze
Dębnica-Lusina, zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia podobnych prac na
drodze Lusina – Goczałków, wskazał na konieczność zamontowania piłkochwytów na
boisku sportowym ponieważ boisko jest przy drodze wojewódzkiej oraz wnioskował o
zabezpieczenie środków na remont murawy oraz szatni na boisku sportowym – jak
będą środki to mieszkańcy wykonają niezbędne prace we własnym zakresie,
4. Wojciech Płaziuk – radny wsi Pichorowice – postawił pytanie : jak odbyło się
przekazanie środków z klubu sportowego w 2014 roku na remont remizy OSP w
Pichorowicach ponieważ przekazano mi, że wójt deklarował, że w 2015 roku nastąpi
zwrot środków na potrzeby klubu sportowego na prace przy boisku sportowym,
wnioskował o montaż 3 dodatkowych lamp oświetleniowych,
5. Krzysztof Urbańczyk – wnioskował o montaż lampy oświetleniowej obok cmentarza,
6. Krzysztof Dziurla – wskazał na konieczność remontu drogi w Lusinie od zbiornika ppoż w kierunku pól (odcinek około 200 mb, oraz montaż kręgów w rowach na tym
odcinku drogi)
7. Wojciech Płaziuk – wnioskował o wykonanie prac w zakresie odmulania rowów
przydrożnych na odcinku drogi powiatowej od skrzyżowania Łagiewniki w kierunku
Pichorowic,
8. Bolesłąw Stachurski – radny wsi Gościsław – poparł wniosek radnego Prusa, wskazał
na konieczność dokonania podobnych prac na odcinku drogi Gościsław-Mieczków,
9. Janusz Strzelecki – radny wsi Piekary – wnioskował o wycinkę krzaków na odcinku
drogi Piekary-Lusina,
10. Grzegorz Pierzchalski – Starosta Powiatu Średzkiego – wycinka krzaków będzie
wykonywana do końca marca, na odcinku drogi Gościsław-Mieczków prace zostały
już wykonane. Odmulanie rowów przydrożnych będzie prowadzone po zakończeniu
wycinki krzaków,
Dziękuję. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzieli wójt na zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady : Przystępujemy obecnie do realizacji porządku sesji w zakresie
przedstawienia projektów uchwał oraz do podjęcia :
Proszę Pana Jana Podedwornego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : zamiaru
likwidacji Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Udaninie,
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady.
Czy będą pytania dotyczące projektu uchwały? Brak uwag.
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Przewodniczący Rady: Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : zamiaru likwidacji
Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie,

Wzięło udział w
głosowaniu

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

11

9

0

2 (W. Płaziuk, K.
Dziurla)

Przewodniczący Rady: Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : zamiaru
likwidacji Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Udaninie,
Proszę Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady.
Czy będą pytania dotyczące projektu uchwały? Brak uwag.
Przewodniczący Rady: Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Wzięło udział w
głosowaniu
11

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

11

0

0

Przewodniczący Rady: Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
Przewodniczący Rady: Proszę Barbarę Zemla o przedstawienie projektu uchwały w sprawie
: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Udanin w 2015 r,
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Brak uwag.
Przewodniczący Rady: Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie :
przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Udanin w 2015 r,
Wzięło udział w
głosowaniu
11

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

11

0

0

Przewodniczący Rady: Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Udanin w 2015 r,
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Proszę Piotra Łabędzkiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : przyjęcia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r.
Dziękuję.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady.
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały/ Brak uwag.
Przewodniczący Rady: Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : przyjęcia gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r.
Wzięło udział w
głosowaniu

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

11

11

0

0

Przewodniczący Rady: Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : przyjęcia
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 r.
VII.

Odpowiedzi wójta na wnioski i interpelacje,

Przewodniczący Rady:
Proszę Panią Wójt o udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas V
zwyczajnej sesji Rady.
Teresa Olkiewicz – wójt :
1. Wniosek sołtysa z Pichorowic- sprawa podlega sprawdzeniu, po dokonaniu
sprawdzenia wójt podejmie decyzję w sprawie realizacji wniosku,
2. Wniosek sołtysa Drogomiłowic - zabezpieczenie budynku w Drogomiłowicach – trwa
kompletowanie dokumentów w sprawie rozbiórki, doraźnie zostanie budynek
zabezpieczony,
3. Wniosek radnego wsi Pielaszkowice - odpowiedzi udzielił starosta,
4. Wniosek radnego wsi Udanin- zostanie skierowane pismo do ARR w sprawie
uporządkowania swojej nieruchomości,
5. Wniosek radnego wsi Lusina - sprawa boiska w Lusinie – były środki w dyspozycji
wsi, wójt nie potrafi wskazać dlaczego nie zakupiono piłkochewytów, Gminny
Związek Sportowy wygrał konkurs – 100 000 zł jest przeznaczone na działalność
sportową, z tych środków powinny być utrzymywane boiska sportowe, proszę o
kontakt z GZS w tej sprawie,
6. Wniosek radnego wsi Pichorowice - sprawa środków i relacji pomiędzy OSP a Klub
Sportowy – wójt nie deklarował zwrotu środków to była decyzja dysponentów tych
środków. Jeżeli chodzi o dodatkowe lampy oświetleniowe – został dokonany przegląd
oświetlenia ulicznego – lamp jest dużo – niezbędne jest racjonalne podejście do
problemu. Wspólnie z Tauronem dokonana zostanie analiza zasadności wniosków o
dokładanie lamp. Będzie sporządzony protokół z analizy i o sprawie zostaną
poinformowani wszyscy radni i sołtysi,
7. Wniosek radnego wsi Udanin- odpowiedź jak wyżej w sprawie dodatkowych lamp,
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8. Wniosek radnego wsi Lusina – jest to droga gminna – po dokonaniu przeglądy stanu
drogi radny zostanie poinformowany o decyzji wójta w sprawie dokonania remontu,
9. Wniosek radnego wsi Pichorowice – (odmulanie rowów) odpowiedzi udzielił starosta,
10. Wniosek radnego wsi Gościsław – (wycinka krzaków) odpowiedzi udzielił starosta,
11. Wniosek radnego wsi Piekary – (wycinka krzaków) odpowiedzi udzielił starosta.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady:
Zakończenie sesji – zamykam V zwyczajną sesję Rady Gminy Udanin.

Protokołował:
Andrzej Sukta
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