Protokół Nr XIX/08
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 5 sierpnia 2008 r.
w świetlicy wiejskiej na osiedlu w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 15.3o .
W sesji uczestniczyło 10 radnych na stan 15; radni nieobecni : Waldemar Chudziński, Józef
Kozik, Danuta Kraśnicka, Antonina Rystau, Stanisław Skuła.
Obradom przewodniczył przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, który po
dokonaniu otwarcia, powitaniu zebranych, stwierdził ich prawomocność, odczytał porządek
obrad :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na
2008 r.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z sesji odbytej 30 maja 2008 r.
Przyjęcie protokołu z sesji odbytej 10 czerwca 2008 r.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że sesja została zwołana na Jego prośbę ze
względu na konieczność podjęcia zmian w budżecie gminy. Wyjaśnił, że w ramach swoich
kompetencji nie ma już możliwości przenoszenia środków potrzebnych na wykonywanie
zadań, a przede wszystkim w zakresie pozwalającym na ogłaszanie przetargów. Ponadto
poinformował, że zaproponowane w projekcie uchwały propozycje zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu gminy po ich uchwaleniu będą skutkowały zmianami w wieloletnim
planie inwestycyjnym gminy. Proponowane jest wprowadzenie do realizacji między innymi
budowy remizo – świetlicy we wsi Brochocin, remontu dachu na budynku nr 13 w Jadwisinie,
remontu świetlicy we wsi Grodziec, budowy trybun na boisku sportowym w Olszanicy.
Z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie został wycofany wniosek o dofinansowanie
budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Zagrodnie,
ponieważ gmina nie zdążyłaby z realizacją i rozliczeniem tego zadania. Ponadto wniosek
został wycofany także dlatego, że zdaniem szkolnych sportowców z naszej gminy, którzy
mieli okazję brać udział w zawodach na boisku z trawy syntetycznej, nawierzchnia z trawy
syntetycznej jest zła, sztuczna trawa rani nogi . Wiadomo już także, że żywotność takiej
nawierzchni wynosi pięć lat, w związku z czym przy szkole w Zagrodnie zostanie urządzone
tradycyjne boisko. Ponadto zwrócił się do rady gminy o wyrażenie akceptacji lub sprzeciwu
w sprawie propozycji przeniesienia siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zagrodnie i Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie do obiektu na terenie
Gimnazjum w Zagrodnie. Wyjaśnił, że szkoła nie będzie już korzystała z pomieszczeń tego
budynku, a nadal pozostaną w nim lokale mieszkalne. Pomieszczenia po Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zagrodnie zaadaptowane zostałyby na salę narad rady gminy.
Ponadto zwrócił się do rady gminy o wyrażenie zgody na to, aby w roku
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przyszłym były modernizowane nawierzchnie najdłuższych dróg gminnych, co pozwoli na
dofinansowanie tych zadań ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Poinformował, że po dożynkach gminnych samochód BUS wraz z kierowcą zostanie
przekazany do Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Przypomniał, że dożynki gminne
odbędą się 31 sierpnia br. na zamku w Grodźcu. Współorganizatorem tych dożynek jest Rada
Sołecka wsi Grodziec. Uroczystości rozpoczną się korowodem dożynkowym na mszę świętą.
Po mszy planowane są wystąpienia okolicznościowe, występy zespołów folklorystycznych,
zespołu cygańskiego i zabawa ludowa. Dla wszystkich uczestników uroczystości gmina
zapewnia poczęstunek swojskimi wyrobami. Następnie przedstawił realizację Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Gminy jednocześnie podkreślając, że prowadzone działania mają
doprowadzić do tego, żeby w następnej kadencji można było skupić się na budowie
oczyszczalni i kanalizacji gminy :
-

została zakończona informatyzacja Urzędu Gminy,
w trakcie budowy jest droga do kościoła w Grodźcu,
zakończona została modernizacja drogi na kolonii w Uniejowicach,
zlecone zostało wykonanie technologii uzdatniania wody ze studni w Olszanicy i
analizy ekonomicznej przedsięwzięcia,
w trakcie opracowania jest dokumentacja na budowę sanitariatów przy świetlicy
wiejskiej w Olszanicy,
wkrótce rozpocznie się modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Radziechowie,
od października rozpoczną się prace geodezyjne na terenie przewidzianym pod
budowę osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie,
w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w Brochocinie naprawiony został
dach,
termomodernizacja obiektu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie została
wykonana, aktualnie modernizowana jest instalacja centralnego ogrzewania,

-

na dofinansowanie remontu dachu budynku głównego palatium w Grodźcu gmina nie
otrzymała dofinansowania, drugi wniosek o przyznanie środków został już złożony,

-

gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na remont dachów w części
obiektów zamku Grodziec, do ogłoszonego przetargu na wykonanie tego zadania nie
zgłosił się żaden wykonawca,

-

wykonana została nawierzchnia asfaltowa na drodze od „1” w Uniejowicach do tzw.
kółeczka,

-

rozpoczęta została budowa nawierzchni asfaltowej na drodze koło bazy do osiedla
w Zagrodnie ,

-

naprawiana będzie droga na kolonię „ grzędną „ w Radziechowie,

-

trwa budowa szatni przy świetlicy wiejskiej w Uniejowicach,

-

opracowywana jest dokumentacja na adaptację bazy nabytej od Gminnej Spółdzielni
„ SCH „ w Zagrodnie na bazę Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,

-

zostały zamówione wiaty przystankowe do Olszanicy i do Wojciechowa,
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-

dach na budynku poszkolnym w Wojciechowie został wyremontowany,

-

naprawę murów zamku Grodziec Zakład Usług Turystycznych „ Zamek – Grodziec „
realizuje we własnym zakresie,

-

dach na przepompowni w Uniejowicach będzie naprawiał Zakład Usług Komunalnych
w Zagrodnie,

-

wyremontowana została hydrofornia w Zagrodnie.

Kontynuując sprawozdanie ze swojej działalności poinformował, że :
1/

w dniu 7 lipca 2008 r. zostało podpisane porozumienie na okoliczność ustalenia
warunków zamiany gminnej działki nr 46 / drogi / –obręb Grodziec na
działkę powstałą po podziale działki nr 47, stanowiącej własność p. Walczaka ,
z przeznaczeniem pod uruchomienie drogi, strony ustaliły, że :

-

p. Walczak poniesie wszelkie koszty związane z wydzieleniem działki pod urządzenie
i wykonanie drogi gruntowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przekaże
nieodpłatnie na rzecz gminy Zagrodno,
koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty ewentualnej likwidacji drogi
w granicach działki nr 46 obciążają p. Walczaka,
w przypadku odstąpienia od treści zawartego porozumienia stronom przysługuje
prawo zwrotu poniesionych nakładów.

-

2/
w dniu 1 lipca 2008 r. podpisana została umowa użyczenia z Zakładem Usług
Turystycznych „ Zamek – Grodziec „ , przedmiotem użyczenia jest teren w granicach działek
nr 5/1 i 5/2 o łącznej powierzchni 2.1791 ha położonej we wsi Grodziec, zabudowanej
zamkiem wraz z parkiem podworskim, przedmiot ten wykorzystywany będzie na cele
określone w statucie Zakładu Usług Turystycznych „ Zamek – Grodziec „ ,
3/
dnia 4 czerwca 2008 r. odbył się przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanych,
oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami działek 221/1 i 221/2 o łącznej
powierzchni 0,3865 ha, położonych w obrębie Jadwisin , łączna cena wywoławcza
nieruchomości wynosiła 34.229 zł, natomiast łączna cena osiągnięta w przetargu wyniosła
41.800 zł,
4/
w dniu 15 lipca br. odbył się przetarg ustny nieograniczony dotyczący nieruchomości
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki 128 o pow. 0.1702 ha , położonej
w obrębie Grodziec, łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 16.748 zł, natomiast
osiągnięta w przetargu 24.500 zł,
5/
przeprowadzony w dniu 15 lipca 2008 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości w granicach działki nr 415 o pow. 0.1370 ha położonej w obrębie Radziechów
zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż osoba fizyczna , która wpłaciła wadium, nie
przystąpiła do przetargu,
6/
zarządzeniem z dnia 6 czerwca br. ogłoszony został wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
współwłaścicieli , wykazem objęty został udział gminy w 1/3 części nieruchomości
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zabudowanej oznaczonej numerem działki 432 o łącznej powierzchni 0.3344 ha, położonej w
obrębie Olszanica , zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wartość udziału
została wyceniona na kwotę 10.968 zł,
7/
zarządzeniem z dnia 6 czerwca br. ogłoszony został wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, wykazem objęte zostały
nieruchomości położone w obrębie Modlikowice w granicach działek nr 66, 73/1, 75, 264/2,
264/4, 275/1 o łącznej powierzchni 19.4447 ha oraz nieruchomości położonej w obrębie
Zagrodna, oznaczonej jako działka nr 275/1 o pow. 2.9299 ha, które sprzedane zostaną
Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu – Zarząd Okręgu w Legnicy, zgodnie z operatem
szacunkowym wartość nieruchomości została wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę
majątkowego na łączną kwotę 413.957 zł,
8/
zarządzeniem z dnia 8 lipca 2008 r. ogłoszony został wykaz nieruchomości
gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w obrębie
Łukaszów, oznaczonych numerami działek 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11,
144/12, 144/13, 144/14, 144/15, 144/21 o łącznej powierzchni 16.0751 ha, zgodnie ze
sporządzonym operatem szacunkowym łączna wartość nieruchomości wynosi 1.576,819 zł,
9/
w związku z zakończeniem procedury sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego dla nieruchomości położonej w Łukaszowie przeznaczonej pod budownictwo
mieszkaniowe, do rolników indywidualnych wystosowane zostały pisma w sprawie odebrania
dzierżawionego terenu , termin przejęcia – przekazania wyznaczony został na dzień
30 września br.,
10/
pracownicy robót publicznych wykonali renowację potoku Zimnik w Grodźcu na
długości 1850 m, odkrzaczyli potok Kraśnik w Radziechowie , odbudowali rów koło posesji
p. Szelepajły w Zagrodnie, odbudowali rów wzdłuż drogi od posesji p. Herbuta w kierunku
posesji p. Pyry w Zagrodnie,
11/
nie został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w
Olszanicy, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta,
12/
ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Uniejowicach,
13/
dnia 30 lipca 2008 r. został złożony wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w
Złotoryi o organizację robót publicznych , gmina wystąpiła o trzech pracowników na okres od
1 sierpnia do 31 grudnia 2008 r.,
14/
na wniosek właścicieli gospodarstw rolnych, które zostały dotknięte klęską suszy,
powołany został zespół do szacowania szkód suszowych, komisja dokonała oceny upraw w
miejscowościach Jadwisin, Brochocin i części Modlikowic , do dnia 1 sierpnia br.
zgłoszonych zostało 622,88 ha upraw dotkniętych klęską suszy, szkody w gospodarstwach
wynoszą od 10 do 80 %,
15/
do poszczególnych miejscowości naszej gminy zakupione zostały pojemniki do
segregacji odpadów komunalnych,
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16/
na wniosek Spółki WALBET wszczęte zostało postępowanie administracyjne mające
na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „ Radziechów I „ ,
17/
na wniosek Spółki TALIA i AMON wszczęte zostało postępowanie administracyjne
mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa Modlikowice „ oraz „Farma Wiatrowa Łukaszów”
18/

wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy na :

budowę garażu z budynkiem gospodarczym w miejscowości Modlikowice,
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w miejscowości
Zagrodno,
budowę poddasza nad budynkiem mieszkalnym wraz z budową dachu dwuspadowego
w Uniejowicach,
budowę budynku magazynowo – garażowego , garażu i wymianę stropodachu nad
magazynem w miejscowości Modlikowice,
rozbudowę budynku mieszkalnego w miejscowości Uniejowice, budowę wiaty i
dwóch budynków gospodarczych,
19/
wydane zostały decyzje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców :
-

PHU Usługi Budowlane w miejscowości Zagrodno,
Usługi Hydrauliczno – Budowlane w miejscowości Zagrodno,
Firma Usługowo – Handlowa w miejscowości Zagrodno,
KolDach Usługi Ogólnobudowlane w miejscowości Uniejowice,
Usługi Budowlane w miejscowości Zagrodno,

ponadto wydana została jedna decyzja o wykreśleniu działalności z ewidencji oraz trzy
decyzje zmieniające wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
20/

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie :

pozytywnie zaopiniowała złożone wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
przyznała dofinansowanie do organizacji pikniku środowiskowego pn. „ alkohol –
droga do nikąd „ w miejscowości Olszanica , do realizacji programu pn. „ ruch rzeźbi umysł”
PARAFIADA oraz do wyjazdu na kolonię dla ucznia ze Szkoły Podstawowej w Brochocinie.
W podsumowaniu poinformował, że gmina Zagrodno w rankingu gmin wiejskich
„ Rzeczpospolita „ znalazła się w pierwszej setce w kraju, jeżeli chodzi o pozyskiwanie
środków z zewnątrz w roku 2007. Ze swojej strony dodał, że jest najgorzej wynagradzanym
przez radę gminy wójtem nie tylko w powiecie, ale i w rejonie.
Do pkt 3.
Jadwiga Jankowska
------------------------

-

podziękowała za wsparcie inicjatywy parafialnej
„ wyścig kolarski „ , poinformowała, że wójt ufundował
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dwa porządne rowery, ponadto sponsorował
parafiadę , chłopcy uczestniczący w parafiadzie zajęli
czołowe miejsca.
Walentyna Tkaczyszyn
----------------------------

Stanisław Bachmatiuk
---------------------------

-

zgłosiła, że wiata przystankowa w Łukaszowie jest
uszkodzona, nie ma jednej ściany, a ponadto wymaga
pomalowania, wniosła o poprawienie jej stanu,

-

zgłosiła pilną potrzebę wykoszenia poboczy drogi
gminnej w Łukaszowie koło posesji p. Terleckiego,

-

zgłosiła , że z Zagrodna do Łukaszowa nie ma żadnej
drogi, którą można by dojechać.

-

zgłosił pilną potrzebę obcięcia zwisających gałęzi
i suchych konarów drzew rosnących przy drodze
powiatowej z Uniejowic do Złotoryi / kolonia
złotoryjska / , zwrócił uwagę, że największe zagrożenie
dla użytkowników stanowią te gałęzie i konary podczas
wichur, które ostatnio występują coraz częściej,

-

zapytał, czy zlecone zostało wykonanie dokumentacji
na drogę cmentarną w Uniejowicach, wniósł, aby pętla
koło posesji p. Brzezinek była asfaltowa,

-

przypomniał, że koło sklepu p. Podbielskiego tablica
ogłoszeń miała być wymieniona na nową, poinformował,
że zniszczona tablica została zabrana i teraz nie ma
żadnej,

-

wniósł o zlecenie wykonania dokumentacji na
modernizację nawierzchni drogi w Uniejowicach, tzw.
warszawskiej,

-

zwrócił się z prośbą , aby przy okazji wykonywania
przybudówki do świetlicy w Uniejowicach została
pomalowana także świetlica, ponieważ tylko wtedy
całość nabierze wyglądu,

-

wniósł o promowanie niezagospodarowanych terenów
byłego lotniska po JAR w Łukaszowie w celu ich zbycia,

-

zgłosił pilną potrzebę podcięcia gałęzi drzew rosnących
przy drodze w kierunku posesji p. Kozika
w Uniejowicach, ponieważ ciężko jest dojechać
sprzętem do pól.
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Andrzej Kaliciak
-----------------------

-

zgłosił, że wykaszanie rowów przy drogach
powiatowych na szerokość 50 cm nic nie daje, ponieważ
widoczności na drogach nadal nie ma z powodu
zakrzaczenia, które nie jest z rowów wycinane, zwrócił
się o uporządkowanie rowów i wykaszanie ich całej
powierzchni jak dawniej, z użyciem wysięgników.

Helena Ceglarska
----------------------

-

radna Helena Ceglarska zapytała, czy zostało przesłane
pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie
o zabudowanie blachą bramy wjazdowej do śmietnika
przy świetlicy na osiedlu w Zagrodnie oraz
o zlikwidowanie boksu ze śmieciami z drugiej strony
świetlicy , ponieważ fetor ze śmietników uniemożliwia
korzystanie ze świetlicy,

-

ponowiła wniosek o namalowanie na drogach
wojewódzkich pasów wyznaczających choćby środek
drogi, w uzasadnieniu powiedziała, że w godzinach
wieczorowo – nocnych, zwłaszcza podczas opadów,
jazda drogami wojewódzkimi jest bardzo trudna
i niebezpieczna .

Do pkt 4.
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r., a przed obradami sesji nowy projekt tej
uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które
odbyło się przed obradami sesji.
Przewodnicząca komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Teresa Doktor poinformowała, że
komisja pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy.
Radny Tadeusz Suchecki zwrócił się o wyjaśnienie zwiększenia wydatków na opłatę składek
na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej .
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że gmina ma ustawowy obowiązek
odprowadzania 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Zwiększenie jest
spowodowane wysoką ściągalnością zaległości i ponad 50 % wpływami należności
tegorocznych .
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 10
radnych.. Projekt uchwały poddał pod głosowanie.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/105/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmian w planie dochodów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------i wydatków budżetu gminy na 2008 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 5.
Wójt gminy Mieczysław Słonina podziękował radnej Jadwidze Jankowskiej za pozytywne
słowa, wyjaśnił, że w podejmowaniu takich działań i decyzji zasługi ma cała rada gminy.
Poinformował, że :
ściana wiaty przystankowej w Łukaszowie jest uszkodzona od lat, ale otynkowana i
taka już będzie,
przyjęta do realizacji została potrzeba wykoszenia pobocza drogi gminnej
w Łukaszowie,
zgłoszenia dotyczące dróg powiatowych i wojewódzkich zostaną odpowiednio
przesłane do ich administratorów,
modernizacja nawierzchni drogi Zagrodno – Łukaszów , po dyskusjach, nie została
wprowadzona do wieloletniego planu inwestycyjnego gminy,
zostanie zlecone opracowanie dokumentacji na drogę koło posesji p. Brzezinek
w Uniejowicach,
teren byłego lotniska po JAR w Łukaszowie jest sfotografowany i opisany , oferta
została zamieszczona w rejestrze centralnym,
do Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowie zostanie ponownie wystosowana
prośba o zasłonięcie śmietnika koło świetlicy na osiedlu w Zagrodnie oraz o zlikwidowanie
boksu ze śmieciami z drugiej strony świetlicy.
Do pkt 6.
Protokół z sesji odbytej 30 maja 2008 r. został przyjęty jednogłośnie – 10 głosami „ za „
Do pkt 7.
Protokół z sesji odbytej 10 czerwca 2008 r. został przyjęty jednogłośnie – 10 głosami „ za „
Do pkt 8.
1/
Radna Helena Ceglarska poinformowała, że Stowarzyszenie Promocji Kultury
TERAZ – ZAGRODNO nie otrzymało dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego do organizacji tegorocznego przeglądu zespołów kolędniczych, w tym występu
zespołu Golec uOrkiestra . Zwróciła się w związku z tym do sołtysów o pomoc w
rozprowadzeniu cegiełek wstępu / po 200 szt. w sołectwie / . Poinformowała, że cegiełka dla
dorosłej osoby będzie kosztowała 20 zł, dla dziecka 10 zł .
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2/

Sołtys wsi Zagrodno Piotr Janczyszyn zwrócił się o poinformowanie, czy :

-

została już zakończona regulacja rzeki Skora, czy roboty będą dalej kontynuowane,
p. Tabisz naprawi mostki i barierki zniszczone ciężkim sprzętem rolniczym.

3/
Radny Tadeusz Suchecki, w nawiązaniu do propozycji przeniesienia siedzib Biura
Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zagrodnie do budynku na terenie Gimnazjum w Zagrodnie stwierdził, że takie rozwiązanie
nie przyniesie żadnych korzyści dla gminy, ponieważ gmina nadal będzie utrzymywała ten
budynek wspólnie z mieszkańcami.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że budynek musi być używany kompleksowo, dla
wszystkich użytkowników jest wspólna kotłownia.
4/
Radny Leon Wijatyk zwrócił się o poinformowanie, kiedy rozpocznie się wymiana
dachu na budynku nr 13 w Jadwisinie i kiedy zostanie wybudowane oświetlenie uliczne w tej
miejscowości.
Wójt gminy Mieczysław Słonina odpowiedział, że :
na wymianę dachu będzie ogłoszony przetarg, do końca roku zadanie zostanie
wykonane,
oświetlenie uliczne we wsi Jadwisin na pewno zostanie wybudowane do końca
bieżącego roku. Poinformował jednocześnie, że Energia Pro wystąpiła o rozwiązanie
umowy zawartej z gminą na dostarczanie energii i eksploatację urządzeń oświetlenia
ulicznego. W miejsce tej umowy zostaną zawarte dwie odrębne umowy, ponieważ takie są
wymogi.
5/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska zapytała, czy jest możliwe, aby w tym roku nie
zostały wybudowane toalety w świetlicy wiejskiej w Olszanicy.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że na to zadanie nie została jeszcze
wykonana dokumentacja, działania na tym etapie są niezależne od gminy.
Do pkt 9.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady sesji.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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