Udanin, 30.03.2015 r.
RO.II…………….
Protokół Nr VI
VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Udanin
odbytej w dniu 30.03.2015 r. w Udaninie
Radni Rady Gminy Udanin obecni wg listy obecności. W sesji bierze udział 14 radnych.
Nieobecny radny Zenon Stasiak. Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
Sesję rozpoczęto o godzinie : 1405
W sesji uczestniczyli:
Teresa Olkiewicz – Wójt Gminy
Grzegorz Pierzchalski – Starosta Powiatu Średzkiego
Karolina Ożóg – Skarbnik Gminy
Piotr Łabędzki – Sekretarz Gminy
Sołtysi
Przewodniczący Rady Janusz Strzelecki.(PR)
Panie i Panowie Radni.
Pani Wójt
Panie Starosto
Pani Skarbnik, Panie Sekretarzu
Panie i Panowie sołtysi
Szanowni Państwo
Otwieram VI zwyczajną sesję Rady Gminy Udanin. W sesji bierze udział 14 radnych.
Obrady VI sesji są prawomocne..
Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco:
I.

Otwarcie sesji,

II.

Przyjęcie porządku sesji,

III.

Przyjęcie protokołu V sesji,

IV.

Sprawozdanie wójta z realizacji zadań oraz z realizacji uchwał:,

V.

„15 min” dla wyborców,
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VI.

Wnioski i interpelacje,

VII.

Przedstawienie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin,
emisji obligacji,
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach”
zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach”.
zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia 30 stycznia 2015 r. nr IV/18/2015 w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
likwidacji Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Udaninie,
przystąpienia Gminy Udanin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem
Granitu”

VIII. Odpowiedź wójta na wnioski i interpelacje,
IX.

Zakończenie sesji.

(PR)Czy są uwagi i propozycje do przedstawionego porządku VI zwyczajnej sesji?
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku sesji:
Wzięło udział w
głosowaniu
13

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

13

0

0

(PR)Stwierdzam, że Rada Gmin przyjęła porządek VI sesji
Informuję radnych, iż protokół V sesji został sporządzony przez biuro rady i znajduje się do
wglądu. Czy są uwagi do protokołu?
Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu V sesji ?
Wzięło udział w
głosowaniu
13

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

13

0

0

Stwierdzam, że protokół V sesji został przyjęty.
Przystępujemy do pkt. IV- sprawozdanie Wójta z realizacji zadań oraz z realizacji uchwał,
Proszę Panią Teresę Olkiewicz o przedstawienie sprawozdania.
Dziękuję
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(PR)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:
Nikt z obecnych na sesji nie zabrał głosu i nie zgłosił żadnego wniosku.
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. Zdzisław Semczuk – radny wsi Ujazd Górny: sprawa parkingu naprzeciwko ośrodka
zdrowia – wniosek o zakup materiału (tłucznia) na utwardzenia przynajmniej części
parkingu, wytyczenie miejsca na budowę placu zabaw w Ujeździe Górnym, sprawa
uzbrojenia działek budowlanych, problem wentylacji w świetlicy wiejskiej w Ujeździe
Górnym,
2. Artur Młynarczyk – radny wsi Damianowo: poruszył problem związany z
dysponowaniem karetek pogotowia ratunkowego dla potrzebujących pomocy
mieszkańców Damianowa,
3. Stanisław Dębicki – radny wsi Konary: poruszył problem bezpieczeństwa na drodze
Konary-Budziszów Wielki,
4. Bolesław Stachurski – radny wsi Gościsław : podziękował za wykonanie prac na
drodze Gościsław-Mieczków,
5. Wojciech Płaziuk – radny wsi Pichorowice : wnioskował o docieplenie budynku
remizy OSP w Pichorowicach, budowę zatoki oraz przystanku PKS na początku
Pichorowic (od strony Pielaszkowic), remonty i doposażenie placu zabaw,
6. Krzysztof Dziurla – radny wsi Lusina : wnioskował o uwzględnienie remontów dróg
powiatowych w programie krajowym – droga Goczałków-Lusina, Lusina-Piekary,
7. Grzegorz Okła – radny wsi Udanin: wnioskował o udzielenie odpowiedzi na temat
współpraca z gminą Oderwitz , wykonanie dojazdu na pola, wycinkę drzew
8. Krzysztof Urbańczyk – radny wsi Udanin: poruszył sprawę odbioru dużych opon
9. Grzegorz Pierzchalski – starosta średzki : udzielił odpowiedzi na pytania i wnioski :
prace porządkowe na drogach są wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem,
średnio koszt wykonania zatoki przystankowej to 30 000,00 zł – na dzisiaj starostwo
nie dysponuje wolnymi środkami, zbliża się termin ochronny na wycinkę
przydrożnych krzaków- co wymusza zaprzestania tych prac – kontynuacja prac
dopiero jesienią. Program budowy/modernizacji dróg – starosta będzie proponował
remonty dróg do programu krajowego w uzgodnieniu z poszczególnymi gminami,
zwrócił się z wnioskiem o wsparcie finansowe gminy na bieżące remonty dróg.

Przewodniczący Rady: 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 w sprawie :
Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie :
1. zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków,
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Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady.
Czy będą pytania dotyczące projektu uchwały?
Nikt z radnych nie wniósł uwag.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie :
dochodów i wydatków

zmian w budżecie gminy w zakresie

Kto z radnych jest :
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : zmian w budżecie gminy w zakresie
dochodów i wydatków,
Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady.
Czy będą pytania dotyczące projektu uchwały?
Nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Udanin.
Kto z radnych jest :
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie :
finansowej Gminy Udanin

zmiany wieloletniej prognozy

Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : emisji obligacji
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.
Nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : emisji obligacji
Kto z radnych jest :
Wzięło udział w
głosowaniu

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się
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14

14

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : emisji obligacji
Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : zaciągnięcia
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Piekarach”

Dziękuję.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady.
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały :
Nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach:
Kto z radnych jest :
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach”

Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : zaciągnięcia
pożyczki w WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Piekarach”.
Dziękuję.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady.
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały : nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na
finansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach”.
Kto z radnych jest :
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0
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Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w
WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w
Piekarach”.
Proszę Panią Annę Sowiak - Rutkowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie :
zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia 30 stycznia 2015 r. nr IV/18/2015 w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela
Dziękuję.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady.
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały :nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia
30 stycznia 2015 r. nr IV/18/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Kto z radnych jest :
Wzięło udział w
głosowaniu

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

13

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy
Udanin z dnia 30 stycznia 2015 r. nr IV/18/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości
Proszę Pana Jana Podedwornego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : likwidacji
Filii w Ujeździe Górnym Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie
Dziękuję.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady.
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały : nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : likwidacji Filii w Ujeździe Górnym Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie.
Kto z radnych jest :
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

12

0

2 (Płaziuk, Dziurla)
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Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : likwidacji Filii w Ujeździe Górnym
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie
Proszę Pana Piotra Łabędzkiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : przystąpienia
Gminy Udanin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
Dziękuję.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady.
Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały : nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie:
przystąpienia Gminy Udanin do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
Kto z radnych jest :
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

14

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : przystąpienia Gminy Udanin do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”
VII.

Odpowiedzi wójta na wnioski i interpelacje,

Proszę Panią Wójt o udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas VI
zwyczajnej sesji Rady.
Teresa Olkiewicz :
1. Środki na zadanie (parking w Ujeździe Górnym) zostaną zabezpieczone w budżecie na
2016 r,. (plac zabaw) miejsce zostanie wyznaczone (z udziałem przedstawicieli
sołectwa) po wykonaniu parkingu, działki budowlane – sprzedaż została wstrzymana
do czasu wykonania niezbędnej infrastruktury (kanalizacja), wentylacja w świetlicy –
sprawa zostanie sprawdzona,
2. Sprawa pogotowia ratunkowego – problem jest znany, wójt ponownie zajmie się
tematem.
3. Droga powiatowa : nie jest wg posiadanych informacji przygotowywana do remontu
w najbliższym czasie,
4. Ocieplenie remizy OSP(drzwi boczne) – brak środków w budżecie na ten cel, w
budżecie zaplanowano przegląd i odnowienie placów zabaw,
5. Remonty dróg powiatowych – nie wszystkie drogi kwalifikują się do prac
remontowych z programów krajowych. Wg posiadanych informacji Starosta dokona
podziału środków proporcjonalnie do ilości kilometrów,
6. Współpraca z Gminą Oderwitz – była prowadzona wymiana – temat jest otwarty,
należy zastanowić się nad nawiązaniem współpracy z inna gminą, przebudowa mostka
– brak środków w budżecie gminy,
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7. Zbiórka zużytych (rolniczych) opon – możliwa organizacja odbioru za odpłatnością,
wójt będzie szukał rozwiązania.
8. Wojciech Płaziuk – poruszył sprawę zużytych opakowań (worków) po nawozach –
Wójt stwierdził, że zainteresuje tematem firmę odbierającą odpady na terenie gminy.
9. Sprawy finansowe poruszone na ostatniej komisji – radny Wojciech Płaziuk
stwierdził, że wójt podał mylną informację o stanie środków na zadanie–
oczyszczalnia ścieków. Budżet na 2015 – przewidywał kwotę w wysokości
900 000,00 zł, uchwała zmniejszająca (po przeprowadzeniu przetargu) powodowała
zmniejszenie wydatków(o ponad 85 000,00 zł) – została rezerwa w kwocie
111 788,00 zł. Wójt przedstawia każdorazowo projekty uchwał w sprawie zmian w
budżecie – radni powinni samodzielnie dokonywać poprawek w budżecie.
Odpowiedzi wójta w sprawach finansów gminy – będą dokonywane pisemnie na
następnych posiedzeniach komisji lub na kolejnej sesji.
10. Sukces radnych w 17 Mistrzostwach Polski Radnych w piłce halowej – 4 radnych (J.
Strzelecki, W. Płaziuk, A. Młynarczyk, G. Okła) brało udział w tych zawodach w
Buczu. Powiat średzki zajął 3 miejsce. Wymienionym radnym Wójt wręczył
okolicznościowe medale – dziękując za godne reprezentowanie gminy.
11. Janusz Strzelecki zwrócił się do Starosty o dofinansowanie reprezentacji powiatu.
Dziękuję.
Zakończenie sesji – zamykam VI zwyczajna sesję Rady Gminy Udanin.

Przewodniczący Rady
Janusz Strzelecki

Protokółował:
Andrzej Sukta
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