Udanin, 29.04.2015 r.
RO.II.0002.VII.2015

Protokół VII
Zwyczajnej sesji Rady Gminy Udanin
Odbytej w dniu 29.04.2015 r. w Udaninie

Sesję rozpoczęto o godzinie : 1410
Przewodniczący Rady : Panie i Panowie radni, Panie i panowie sołtysi sołtysi
Szanowni Państwo
Otwieram VII zwyczajną sesję Rady Gminy Udanin. W sesji bierze udział 14 radnych.
Obrady VII sesji są prawomocne.
Informuję, że w VII sesji biorą udział:
1. Teresa Olkiewicz – Wójt Gminy Udanin,
2. Grzegorz Pierzchalski – Starosta Powiatu Średzkiego,
3. Karolina Ożóg – Skarbnik Gminy
Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco:
I.

Otwarcie sesji,

II.

Przyjęcie porządku sesji,

III.

Przyjęcie protokołu VI 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:
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1. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
„Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Piekary – Gmina
Udanin”
2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania pod
nazwą: „Wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
asfaltowej wraz ze ścinką poboczy odcinków dróg powiatowych na terenie gminy
Udanin”
VIII. Odpowiedź wójta na wnioski i interpelacje,
IX.

Zakończenie sesji.

Czy są uwagi i propozycje do przedstawionego porządku VII zwyczajnej sesji? Nie widzę.
Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem proponowanego
porządku sesji:
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

0

0

0

Stwierdzam, że Rada Gmin przyjęła porządek VII sesji
Informuję radnych, iż protokół VI sesji został sporządzony przez biuro rady i znajduje się do
wglądu. Czy są uwagi do protokołu?
Czy są uwagi do projektu Protokołu VI sesji?
Udzielam głosu radnemu Zdzisławowi Semczuk.
Zdzisław Semczuk – radny wsi Ujazd Górny.
Panie Przewodniczący Zadałem jedno pytanie dotyczące projektu uchwały w sprawie
likwidację szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym– kto wystąpił z propozycją likwidacji.
Na pytanie nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi- kto wystąpił z wnioskiem o likwidację
szkoły.
Uwaga radnego zostanie sprawdzona – jest nagranie VI sesji.
Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem protokołu VII
sesji.
Wzięło udział w
głosowaniu
14

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

13

0

1

Stwierdzam, że protokół VI sesji został przyjęty.
Przystępujemy do pkt. IV- sprawozdanie Wójta z realizacji zadań oraz z realizacji uchwał,
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Proszę Panią Teresę Olkiewicz o przedstawienie sprawozdania.
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.
Zgłaszany wniosek, który skutkuje wydatkiem budżetowym nie wpisanym w budżet 2015
roku wymaga wskazania przez wnioskodawcę źródła jego finansowania. Brak takiego
wskazania skutkował będzie odrzuceniem wniosku.
Przewodniczący Rady : Kto z obecnych na sali wyborów chce zabrać głos:
1. Flesza Lidia Lusina- sprawa oderwanej blachy na budynku świetlicy
2. Becheba Jan – sprawa dojazdu do działki – sprawa przekazania świetlicy przez byłą
świetlicową, problem z oświetleniem ulicznym,
3. Mytych Maria - sprawa wywozu materiałów budowlanych, które powstają w wyniku
prowadzonych remontów przez mieszkańców, kwestia zamiana miejsc zamontowania
placu zabaw i siłowni,
Dziękuję
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.
Zgłaszany wniosek lub interpelacja, który skutkuje wydatkiem budżetowym nie wpisanym w
budżet 2015 roku wymaga wskazania przez wnioskodawcę źródła jego finansowania. Brak
takiego wskazania skutkował będzie odrzuceniem wniosku.
Kto z państwa radnych chce zabrać głos:
1. Porębska Martyna – sprawa remontu mostu we wsi Różana- organizacja objazdu dla
samochodów ciężarowych,
2. Semczuk Zdzisław- zamontowanie dodatkowego oświetlenia w Jarostowie w
kierunku do Ujazd Górnego, wniosek o wydłużenie czasu pracy Urzędu Gminy w
jednym dniu tygodnia wzorem czasu pracy starostwa, w sprawie odpowiedzi na
wniosek w sprawie odmulenia koryta rzeki w środku wsi – brak jest w odpowiedzi
odniesienia się do sprawy odmulenia cieku pomiędzy mostami,
3. Stasiak Zenon – ponownie zgłaszam wniosek w sprawie zajęcia się sprawą złego stanu
technicznego budynku gospodarczego w Ujeździe Górnym- spadające dachówki,
sprawa drogi w kierunku Ujazdu Dolnego od skrzyżowania obok ośrodka zdrowia –
stan drogi jest zły, sprawa szpitala w Środzie Śląskiej – jak wygląda jego
funkcjonowanie po informacji o jego zamknięciu,
4. Młynarczyk Artur – problem obsługi mieszkańców przez pogotowie ratunkowe ze
Środy Śląskiej,
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5. Płaziuk Wojciech – termin zakończenia remontu świetlicy wiejskiej w Pichorowicach,
ograniczenie prędkości na drodze powiatowej w Pichorowicach, podziękowanie za
wykonanie prac przy odmulaniu rowów w Pichorowicach,
6. Dziurla Krzysztof – sprawa pogotowia ratunkowego – przenieść obsługę
mieszkańców gminy przez pogotowie ratunkowe w Strzegomiu – znacznie zostanie
skrócony czas dojazdu pogotowia do chorych, czy jest możliwość objęcia dodatkową
pomocą ludzi starszych i samotnych przez GOPS,
7. Stachurski Bolesław – ponawiam sprawę złego stanu technicznego budynków po
gospodarstwie rolnym w Gościsławiu, poważnym problemem jest również
składowany eternit na terenie tego gospodarstwa, który został zdjęty z dachów,
8. Okła Grzegorz – sprawa rozważenia możliwości wprowadzenia znaków
informujących o kontroli prędkości na drodze Udanin-Piekary oraz na drodze UdaninDzwigórz oraz zamontowania na tych drogach tzw. spowalniaczy,
9. Strzelecki Janusz – kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na powierzchniowe
utwardzania dróg na terenie gminy, przedstawiony problem ograniczenia prędkości
jest zasadny ponieważ na wielu odcinkach dróg kierowcy nagminnie przekraczają
dozwolona prędkość (Lusina-Piekary),
10. Dębicki Stanisław – sprawa lokalu obwodowej komisji wyborczej w Konarach – czy
jest możliwość zgłoszenia tego lokalu jako lokal przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
11. Semczuk Zdzisław – sprawa placu zabaw w Ujeździe Górnym – jest możliwość
pozyskania środków na ogrodzenie miejsca na plac zabaw – w jakim terminie wieś
uzyska informację o wydzielenie miejsca na plac zabaw,
Dziękuję. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzieli wójt na zakończenie sesji.
Proszę Grzegorza Pierzchalskiego o zabranie głosu :
1. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie remontu mostu w Różanej – starostwo
oczekuje na otrzymanie dofinansowanie remontu. To zadanie jest priorytetem.
2. Sprawa drogi Ujazd Górny-Ujazd Dolny – temat znany. Przetarg na powierzchniowe
utwardzanie dróg powiatowych został rozstrzygnięty. Umowa zostanie podpisana w
następnym tygodniu. Prace będą realizowane zgodnie z harmonogramem.
3. Starosta o problemach szpitala dowiedział się z prasy. W tej sprawie Starosta
wystosował pismo do spółki PCZ o wyjaśnienie w sprawie funkcjonowania szpitala.
Do chwili obecnej brak jest odpowiedzi w tej sprawie. Wiadomo, że spółka będzie
prowadziła dalsze prace modernizacyjne w budynku szpitala.
4. Ograniczenie prędkości na drogach powiatowych – wniosek do komisji
bezpieczeństwa w tej sprawie. Na drogach powiatowych, gdzie prowadzona jest
komunikacja zbiorowa stosowanie progów zwalniających jest zabroniona.
5. Sprawa inwestycji drogowej Udanin w kierunku Jarostowa – nasiliły się dywagacje
dotyczące jakości prowadzonych prac. Starosta oświadczył, że są prowadzone badania
jakościowe prowadzonych prac przez niezależne instytucje – wynik jest pozytywny.
Prace prowadzone są zgodnie z projektem. Gwarancja zgodnie z umową jest 5 letnia.
Przystępujemy obecnie do realizacji porządku sesji w zakresie przedstawienia projektów
uchwał oraz do podjęcia w sprawie :
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1.
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
„Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Piekary – Gmina Udanin”
Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały
Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady..
Czy będą pytania dotyczące projektu uchwały? Nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : 1. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające
finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w
miejscowości Piekary – Gmina Udanin”
Wzięło udział w
głosowaniu

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

15

15

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa oczyszczalni ścieków
komunalnych w miejscowości Piekary – Gmina Udanin”
Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie :
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania pod
nazwą: „Wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowej
wraz ze ścinką poboczy odcinków dróg powiatowych na terenie 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 :
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą:
„Wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowej wraz ze
ścinką poboczy odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Udanin”
Wzięło udział w
głosowaniu
15

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

15

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie :
-udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania pod
nazwą: „Wykonanie jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltowej
wraz ze ścinką poboczy odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Udanin”
VIII. Odpowiedzi wójta na wnioski i interpelacje,
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Proszę Panią Wójt o udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas V
zwyczajnej sesji Rady.
Teresa Olkiewicz:
1. wniosek radnego Semczuka został przesłany do DZM we Wrocławiu o. w Środzie
Śląskiej dotyczył problemów z odmulaniem cieku wodnego w Ujeździe Górnym. W
odpowiedzi urząd otrzymał odpowiedź informującą, iż sprawa prac melioracyjnych na
cieku Jarosławiec została zapisana w działaniach do roku 2020,
2. Lusina- zostanie sprawdzone na miejscu , co dzieje się na tym dachu,
3. Jarostów – urząd wie, że do tej działki brak jest dojazdu. Trwają rozmowy z
właścicielem sąsiedniej działki celem pozyskania części na ustanowienie drogi
dojazdowej. Zlecę zajęcie się sprawą właściwego przekazania świetlicy przez
poprzedniego świetlicowego.
4. Sprawa dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego – zgłaszane wnioski będą
rozpatrywane do realizacji w 2016-2017 roku ponieważ w tej chwili będą montowane
dodatkowe lampy, które zostały zakwalifikowane na podstawie zawartych umów.
5. Sprawa gruzu – jest możliwość dowiezienia określonych ilości do punktu w Udaninie
– większa ich ilość wymaga osobistego dowozu do punktów, które zajmują się
składowaniem tych odpadów,
6. Plac zabaw-siłownia – wniosek zostanie rozpatrzony po dokonaniu wizji na miejscu,
7. Most Różana – odpowiedział Starosta
8. Wydłużenie pracy urzędu – po zapoznaniu się z tematem wójt przedstawi koncepcję
wydłużenia czasu pracy,
9. Udrożnienie cieku wodnego w Ujeździe Górnym – sprawa została szczegółowo
omówiona,
10. Plac zabaw w Ujeździe Górnym – na parkingu nie będzie placu zabaw(zgodnie z
planem przestrzennego zagospodarowania) dopiero w 2016 roku plac zabaw zostanie
zakupiony
11. Zabezpieczenie spadających dachówek- jest wstępne porozumienie z potencjalnym
wykonawcą tego zadania,
12. Sprawa obsługi chorych przez pogotowie ratunkowe – sprawa była rozpatrywana z
udziałem lekarza rodzinnego – w tej sprawie jest rejonizacja – czyli telefon alarmowy
decyduje, który dyspozytor wyda polecenie – w tej sprawie należy rozważyć odbycie
spotkania z dysponentami karetek pogotowia,
13. Świetlica w Pichorowicach- remont zostanie zakończony przed wyborami,
14. GOPS- sprawa dodatkowego pracownika do pomocy ludziom samotnym – sprawę
należy skierować do GOPS na posiedzenie komisji rady,
15. Eternit – sprawą został zainteresowany podczas posiedzenia komisji rolnictwa
przedstawiciel ARR – oczekujemy na stanowisko,
16. Lokale przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wg ustawy 30% lokali
wyborczych w gminie powinno być przystosowane dla potrzeb osób
niepełnosprawnych – w gminie Udanin jest ich 50%,
17. Grzegorz Pierzchalski - – sprawa odmulania rowów – zadanie jest realizowane
zgodnie z harmonogramem- jest możliwość zgłoszenia dodatkowych prac w
sytuacjach stwierdzenia ich niedrożności,
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Dziękuję.
IX. Przewodniczący Rady przedstawił :
1. Zaproszenie na warsztat organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Szlakiem Granitu” w sprawie przystąpienia do opracowania projektu
lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020
2. Zaproszenie na obchody XXV lecia samorządu do Milicza,
Zakończenie sesji – zamykam VII zwyczajna sesję Rady Gminy Udanin.

Przewodniczący Rady
Janusz Strzelecki
Sporządził:
Andrzej Sukta
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