Udanin, 1.07.2015 r.
RO.II.0002.VIII.2015
Protokół VIII
Sesji Rady Gminy Udanin
odbytej w dniu 24.06.2015 r.
Sesję rozpoczęto o godzinie 1435
Przewodniczący Rady:
Panie i Panowie Radni.
Pani Wójt,
Panie Starosto,
Pani Skarbnik,
Panie Sekretarzu,
Pani Kierownik Referatu Rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i
infrastruktury technicznej
Panie i Panowie sołtysi
Szanowni Państwo
Otwieram VIII zwyczajną sesję Rady Gminy Udanin. W sesji bierze udział 11
radnych. Nieobecni radni : Porębska Martyna, Płaziuk Wojciech, Stasiak Zenon. Krzysztof
Urbańczyk. Usprawiedliwiona nieobecność radnego Zenon Stasiak. Obrady VIII sesji są
prawomocne.
Proponowany porządek sesji przedstawia się następująco:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Otwarcie sesji VIII zwyczajnej sesji- stwierdzenie prawomocności obrad ,
Przyjęcie porządku VIII sesji,
Przyjęcie protokołu VII sesji,
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami oraz
sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał,
„15 minut” dla wyborców,
Wnioski i interpelacje radnych,
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok:
1. wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok,
2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z
realizacji budżetu za 2014 rok,
3. przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz
sprawozdania finansowego za 2014 rok przez Komisję Rewizyjną wraz z
wnioskiem w sprawie absolutorium,
4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej,
5. dyskusja.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
2. udzielenia Wójtowi Gminy Udanin absolutorium z tytułu wykonania budżetu
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Gminy Udanin za 2014 rok,
3. zmian budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków,
4. wydania opinii do propozycji planu aglomeracji Udanin
5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie
zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej 2020D w miejscowości
Jarostów oraz budowa przystanku autobusowego
XI. Odpowiedź wójta na zgłoszone wnioski i interpelacje,
IX.
Zakończenie sesji.
Czy są uwagi i propozycje do przedstawionego porządku VIII zwyczajnej sesji?
Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku sesji:
Na salę (godz 14 37)wszedł radny Grzegorz Okła. Obecnych jest 12 radnych.
Wzięło udział w
głosowaniu
12

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

11

0

1(Grzegorz Okła)

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

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

12

9

0

3 (Semczuk Zdzisław,
Płaziuk Wojciech, Dziurla
Krzysztof)

Stwierdzam, że protokół VII sesji został przyjęty.
Przystępujemy do pkt. IV- sprawozdanie Wójta z realizacji zadań oraz z realizacji uchwał,
Proszę Panią Teresę Olkiewicz o przedstawienie sprawozdania.
Dziękuję
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.
Kto z obecnych na sali wyborów chce zabrać głos. Udzielam głosu :
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1. Renata Fedorczuk – sołtys wsi Łagiewniki : wskazała na występujące zacieki na
ścianie (wewnątrz) świetlicy wiejskiej w czasie opadów atmosferycznychniedokończone jest zadanie docieplenie budynku, niesprawna spłuczkę w WC oraz
stwierdziła, iż Gmina nie wywiązuje się z obowiązku opróżniania szamba, które jest
własnością osoby prywatnej. Wnioskowała o udzielenie informacji w sprawie budowy
przystanku PKS na modernizowanym skrzyżowaniu dróg. Poinformowała o tym, że
środki z tzw. „10 zł” na mieszkańca są nie wystarczające w przypadku sołectwa
Łagiewniki ponieważ nie pozwalają na utrzymanie placu zabaw, zakup paliwa do
kosiarki.
Dziękuję Pani sołtys.
Obecnie przystępujemy do pkt. VI 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. Udzielam głosu:
1. Zdzisław Semczuk – radny wsi Ujazd Górny i Jarostów : wniosek o spotkanie z
lekarzem rodzinnym ponieważ w ośrodku zdrowia w Ujeździe Górnym od dłuższego
czasu nie przyjmuje lekarz w godzinach popołudniowych, wskazał, ze zjazd z drogi
powiatowej na drogę gminna w kierunku cmentarza jest w złym stanie- wymagane jest
uzupełnienie ubytków, w dalszym ciągu nie zostało usunięte drzewo (suche) przy
posesji nr 5 w Ujeździe Górnym, podobna sytuacja jest z suchymi konarami drzewa
przy moście na skrzyżowaniu w Ujeździe Górnym (koło sklepu). Wskazał także na
praktykę stosowaną w innych gminach, gdzie pracownicy starostwa przeprowadzają
prace porządkowe na drogach powiatowych w obrębie wsi. Odniósł się także do
sprawy organizowania imprez wiejskich w terminach kolidujących z imprezami
organizowanymi przez gminę – stwierdził, że sołectwo Ujazd Górny w przeszłości nie
organizowało imprez, których termin zbiegał się z imprezami organizowanymi przez
gminę. Na termin organizacji „Dnia Dziecka” w Ujeździe Górnym, który zbiegł się z
imprezą „Kur Pieje” radny nie miał żadnego wpływu ponieważ była to decyzja Rady
Sołeckiej.
2. Krzysztof Dziurla – radny wsi Lusina : wskazał na potrzebę przeprowadzenia
remontu/adaptacji dolnych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Lusinie
celem wygospodarowania pomieszczenia, gdzie będzie możliwa organizacja zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ponownie wnioskował o rozpatrzenie
możliwości zmiany usytuowania przystanku dla dzieci szkolnych – przeniesienie go w
okolice świetlicy wraz z urządzeniem parkingu,
3. Wojciech Płaziuk – radny wsi Pichorowice : zwrócił uwagę na konieczność dokonania
uzupełnień posadzki w remizie OSP w Pichorowicach- zapadła się część posadzki,
4. Grzegorz Pierzchalski – Starosta Powiatu Średzkiego :
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1) W sprawie : przystanku PKS na skrzyżowaniu dróg powiatowych ŁagiewnikiPichorowice- prace przy wykonaniu przystanku są w zakresie prowadzonego
zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi powiatowej. Przystanek zostanie
wykonany zgodnie z projektem.
2) Suche konary akacji przy moście w Ujeździe Górnym – starosta rozezna sprawę i
poinformuje o podjętych działaniach,
3) Porządkowanie dróg powiatowych w obrębie poszczególnych sołectw stwierdził, że słysząc taki wniosek „opadają ręce”. Dróg powiatowych jest ponad
360 km, obecnie starostwo prowadzi szereg prac – wycinka krzaków, odmulanie
rowów, zbieranie poboczy oraz powierzchniowe utrwalenie wielu odcinków. Na
prace porządkowe brak jest ludzi i czasu.
4) Most w Różanej – są pozyskane środki, jest wykonawca, który podejmie prace od
17 sierpnia 2015 roku- droga Różana-Konary będzie w tym czasie wyłączona z
ruchu.
Dziękuję. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzieli wójt na zakończenie sesji.
Przystępujemy obecnie do realizacji pkt. VII porządku sesji: Rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2014 rok:
Proszę Panią Wójt Teresę Olkiewicz sprawozdania z realizacji budżetu za 2014 rok. Wójt
Teresa Olkiewicz przedstawiła sprawozdanie za pomocą prezentacji multimedialnej.
Dziękuję Pani Wójt.
Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2014 rok,
Dziękuje Pani Skarbnik.
Proszę Pana Artura Młynarczyk o przedstawienie oceny z wykonania budżetu za 2014 rok
oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok przez Komisję Rewizyjną.
Dziękuję.
Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
Dziękuję Pani Skarbnik.
Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie złożonego sprawozdania wójta z
realizacji budżetu za 2014 rok przedstawionych dokumentów. Nikt z radnych nie zgłosił się
do dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady : Przystępujemy do realizacji pkt. VIII posiedzenia.
Proszę Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie :
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
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Projekt uchwały był przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu komisji rady. Czy są
pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 rok,
Wzięło udział w
głosowaniu
12

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

12

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie :
finansowego za 2014 rok,

zatwierdzenia sprawozdania

Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : udzielenia
Wójtowi Gminy Udanin absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2014 rok
Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy Udanin
absolutorium za 2014 rok.

Wzięło udział w
głosowaniu
12

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

12

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy Udanin
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2014 rok
Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : zmian budżetu
gminy w zakresie dochodów i wydatków
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
12

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

12

0

0
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Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : zmian budżetu gminy w zakresie
dochodów i wydatków,

Proszę Panią Barbarę Mazur o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : wydania opinii
do propozycji planu aglomeracji Udanin
Czy będą pytania dotyczące projektu uchwały?
Udzielam głosu Pani Teresie Olkiewicz – środki pochodzą z oszczędności
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : wydania opinii do propozycji planu
aglomeracji Udanin
Wzięło udział w
głosowaniu
12

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

12

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie :
planu aglomeracji Udanin,

wydania opinii do propozycji

Proszę Panią Karolinę Ożóg o przedstawienie projektu uchwały w sprawie : udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą „
Przebudowa drogi powiatowej 2020D w miejscowości Jarostów oraz budowa przystanku
autobusowego
Czy będą pytania dotyczące projektu uchwały?
Nie widzę.
Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Średzkiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej 2020D w
miejscowości Jarostów oraz budowa przystanku autobusowego
Wzięło udział w
głosowaniu

Za przyjęciem

Przeciw

Wstrzymało się

12

12

0

0

Stwierdzam, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie : udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi
powiatowej 2020D w miejscowości Jarostów oraz budowa przystanku autobusowego

IX.

Odpowiedzi wójta na wnioski i interpelacje,
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Proszę Panią Wójt o udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone podczas VIII
zwyczajnej sesji Rady
Wójt Teresa Olkiewicz :
1) Przecieki powstały w wyniku złego wykonania ocieplenia budynku przez
współwłaściciela – należy złożyć wniosek we wrześniu w sprawie wykonania
ocieplenia na części budynku i temat zniknie.
2) Szambo – wystarczy Pani sołtys jeden telefon do referatu i gmina zgodnie z
ustaleniami zleci wykonanie wywozu nieczystości,
3) Sprawa”10 zł” na mieszkańca – te środki są na wydatki na sołectwa liczone przez
ilość mieszkańców, jest to sprawiedliwe rozwiązanie – nie jest powiedziane, że są to
środki na organizacje zabaw dla dzieci. Sprawa zakupu kosiarki – należy we wrześniu
złożyć wniosek do budżetu na 2016 rok. Wszystkie środki z wynajmu świetlicy przez
poszczególne sołectwa są .środkami budżetowymi.
4) Sprawa godzin pracy ośrodka zdrowia – wymaga spotkania z lekarzem rodzinnym,
5) Droga na cmentarz – po pozyskaniu frezowiny zostanie uzupełniona nawierzchnia,
6) Suche drzewo – poleciłam wydać decyzję w sprawie jego wycięcia – sprawdzę
sprawę,
7) Świetlica w Lusinie – proszę złożyć wniosek do budżetu na 2016 rok,
8) Przystanek PKS – został wyremontowany i pozostawiony w tym samym miejscu, wójt
rozważy wykorzystanie posiadanej działki w obrębie świetlicy na przeniesienie
przystanku i wykonanie parkingu,
9) Remiza OSP – sprawa zostanie rozeznana i poinformuje o podjętych działaniach,
Dziękuję.

X.

Zakończenie sesji – zamykam VIII zwyczajna sesję Rady Gminy Udanin.

Protokółował:
Andrzej Sukta
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