Protokół Nr XX/08
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 30 września 2008 r. w świetlicy wiejskiej
na osiedlu w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 18.05 .
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli :
--------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Violetta Piętoń
3/ Wojciech Tomala

-

4/ Zuzanna Fyda
5/ Maria Tarnowska
5/ Zenon Bernacki

-

6/ Stanisław Karkowski
7/ Sołtysi wsi

-

wójt gminy
skarbnik gminy
doradca techniczny w zakresie gospodarki
wodno – ściekowej
EUROWATER z-ca kierownika Oddziału Wrocław
insp. Urzędu Gminy
kierownik Zakładu Usług Turystycznych
„ Zamek – Grodziec „
kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Obradom przewodniczył przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, który po
dokonaniu otwarcia i powitaniu zebranych, stwierdził ich prawomocność, odczytał
porządek :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Koncepcja programowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Olszanica.
Ocena działalności Zakładu Usług Turystycznych „ Zamek – Grodziec „ za I półrocze
2008 r.
7. Informacja przewodniczącej Komisji Oświaty i Zdrowia o przygotowaniu szkół do
nowego roku szkolnego 2008/2009.
8. Podjęcie uchwał :
-

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.,
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta,
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zagrodno pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego
w rejonie wsi Radziechów i Jadwisin.

9. Przyjęcie harmonogramu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Grodziec.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Informacje przewodniczącego rady gminy.
13. Zamknięcie sesji.
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Następnie wraz z wójtem gminy Mieczysławem Słoniną wręczył sołtysom podziękowania dla
rad sołeckich za udział delegacji wieńcowych w dożynkach gminnych.
Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że :
1/ Spółka EPA jest na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej planowanych do
realizacji na terenie gminy elektrowni wiatrowych, realizacja nastąpi w latach 2009 – 2010.
2/ Na ukończeniu jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Olszanicy. Wszystkie
uzgodnienia z mieszkańcami, według kierownika budowy, zostaną zrealizowane.
3/ Zakończone zostały prace remontowo – konserwatorskie na rzece Skora w Zagrodnie
przewidziane do wykonania na rok bieżący. Prowadzone są roboty na tej rzece między
Modlikowicami a Jadwisinem.
4/ Została założona sprawa sądowa o przywrócenie szerokości drogi gminnej w
Radziechowie.
5/ Wybudowane zostały nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych w Grodźcu, w
Radziechowie i w Zagrodnie. Ponadto poddana została renowacji nawierzchnia drogi w
Radziechowie na kolonię „ Grzędna „.
6/ Wyremontowana została kładka przez rzekę Skora w Uniejowicach.
7/ Trwa wymiana pokrycia dachowego i elewacji budynku gminnego nr 13 w Jadwisinie.
8/ Została zamontowana wiata przystankowa w miejscowości Wojciechów, w najbliższym
czasie zostanie zamontowana wiata koło szkoły w Olszanicy.
9/ Trwa budowa trybun na stadionie sportowym w Olszanicy.
10/ Został wymieniony piec centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Zagrodnie.
11/ Trwają prace geodezyjne i kartograficzne na osiedlu mieszkaniowym w Łukaszowie.
12/ Opracowana została koncepcja programowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w
miejscowości Olszanica zawierająca szacunkowe nakłady inwestycyjne w odniesieniu do
projektowanej technologii uzdatniania wody oraz analizę ekonomiczną porównującą koszty
eksploatacji przyszłego ujęcia i stacji z kosztami zakupu wody z obszaru Warta
Bolesławiecka.
13/ Pozyskane zostały dodatkowe środki na modernizację nawierzchni dróg gminnych.
Zostaną one przeznaczone na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku
cmentarza koło posesji p. Brzezinek w Uniejowicach. Nawierzchnia zostanie wybudowana na
przełomie października i listopada br. Zwrócił się do rady gminy o zaakceptowanie
propozycji zlecenia dokumentacji na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze Zagrodno –
Łukaszów. Poinformował, że zadanie byłoby realizowane przy pomocy środków z zewnątrz,
tzw. „ schetynówek „ . Przewidywany koszt inwestycji wyniósłby ok. jednego miliona
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złotych. Ponadto zwrócił się o zgodę na budowę nawierzchni drogi dojazdowej do remizo –
świetlicy w Brochocinie.
14/ Zakupiony został ciągnik z przyczepą dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie.
15/ Ogłoszony został drugi przetarg na zakup mikrobusa z udziałem środków z PFRON.
16/ Zakończona została wymiana centralnego ogrzewania w obiekcie Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Zagrodnie. Wewnątrz obiektu wykonywane są prace remontowe stanowiące
realizację zaleceń pokontrolnych.
17/ Zakupione zostały dodatkowe pojemniki do segregacji odpadów.
18/ Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację magazynu na biura dla obsługi
ludności i pomieszczeń socjalnych dla załogi Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie.
19/ Rozpoczyna się rekultywacja wysypiska w miejscowości Wojciechów.
20/ Trwają negocjacje z Energetyką w sprawie utrzymania ceny wody kupowanej z
Bolesławca / oszczędność dla gminy wyniesie ok. 600 tys. zł / .
21/ Na dzień 8 października br. zaplanowane zostało spotkanie z Energią Pro w sprawie
oświetlenia ulicznego.
22/ Wystąpiły trudności z pozyskaniem podkładów kolejowych na wymianę nawierzchni
mostu na rzece Skora w Jadwisinie.
23/ Trwają prace w sprawie opracowania Planu Odnowy Miejscowości Brochocin. Ma to na
celu pozyskanie środków w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi „ . W kosztach
opracowania planu będzie partycypował samorząd mieszkańców wsi Brochocin.
24/ Do Starostwa Powiatowego w Złotoryi zostały złożone wnioski o dofinansowanie
termomodernizacji świetlic wiejskich w Jadwisinie i w Zagrodnie.
25/ Powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego zespół dokonał oszacowania strat powstałych
w wyniku klęski suszy, która wystąpiła na terenie gminy w miesiącach maju, czerwcu i lipcu
br. Z wnioskami o dokonanie szacunków strat wystąpiło 23 rolników prowadzących
gospodarstwa rolne w miejscowościach Olszanica – 5, Brochocin – 1, Zagrodno – 4, Jadwisin
– 3, Modlikowice -4, Wojciechów – 2, Radziechów – 2 oraz trzy podmioty prowadzące
działalność rolniczą, posiadające grunty na terenie gminy, tj. Gospodarstwo Rolne Mariusz,
Rozalia Joanna Tatys Spółka Cywilna w Gołocinie, Gospodarstwo Rolne „ AGRO – PLON „
Spółka Cywilna Zygmunt Owczarek Aleksander Pyra i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Iwiny. Łączna powierzchnia upraw dotkniętych klęską suszy wynosi 928,28 ha, co stanowi
9,07 % użytków rolnych gminy. Straty w uprawach ogółem wynoszą 1051475,03 zł.
26/ Na bieżąco wydawane były zezwolenia na wycięcie drzew.
27/ Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów
komunalnych stałych wynika, że w okresie sprawozdawczym zawartych zostało 5 umów na
zbiórkę odpadów komunalnych stałych, rozwiązano trzy umowy na zbiórkę odpadów
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komunalnych stałych ze Spółką KOM-BŁYSK TRANS – FORMES ze Środy Śląskiej. Nie
zawarta została żadna umowa na odpady komunalne ciekłe.
28/ Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pod nazwą „ Farma Wiatrowa Modlikowice „ oraz „ Farma Wiatrowa
Łukaszów „ .
29/ Trwają prace nad zakończeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod nazwą Kopalnia Kruszywa Naturalnego „ Radziechów „ . Nie nadeszła
jeszcze odpowiedź od Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz od Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na wniosek o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze
sporządzony zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „ Radziechów „
w rejonie wsi Radziechów.
30/ Na bieżąco wydawane były decyzje o warunkach zabudowy oraz postanowienia
opiniujące podział działek.
31/ Wydane zostały decyzje – zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
dla przedsiębiorców :
Sklep Wielobranżowy „ Kubuś „ w miejscowości Zagrodno,
Usługi Ogólnobudowlane MAZ-BUD w miejscowości Brochocin,
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe w miejscowości Zagrodno,
Firma Usługowo – Handlowa w miejscowości Olszanica,
Usługi Remontowo – Budowlane w miejscowości Zagrodno .
Wykreślone zostały z ewidencji działalności gospodarczej trzy podmioty.
32/ Gmina Zagrodno w roku szkolnym 2008 / 2009 jest uczestnikiem programu „ Uczeń na
wsi „ , z którego udzielana będzie pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne. Ogłoszenia o naborze wniosków zostały przesłane do sołtysów wsi, szkół,
Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagrodnie, a także zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
Zagrodnie i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zagrodnie.
33/ W roku 2008 w ramach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł „ odbyło się pięć
konkursów indywidualnych oraz dwa konkursy zespołowe. Wśród laureatów znaleźli się
przedstawiciele naszej gminy. Nagrody za prace konkursowe otrzymali Katarzyna
Hajnowska i Jakub Kurpiel ze Szkoły Podstawowej w Uniejowicach.
34/ Zarządzeniem z dnia 25 sierpnia br. pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły
Podstawowej w Olszanicy na okres od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r. zostało
powierzone pani Barbarze Marciniak.
35/ W wyniku rozstrzygniętego w dniu 21 sierpnia 2008 r. konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Uniejowicach na okres od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2013
zostało powierzone pani Barbarze Feńków.
36/ W okresie między sesjami wydawane były zarządzenia w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r. Przewodniczącemu rady gminy przekazana
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została informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r. oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za I półrocze 2008 r. Na przesłane do sześciu banków
wystąpienia o przedłożenie warunków cenowych na obsługę rachunków bankowych gminy
wpłynęły dwie oferty. Od 1 października br. będzie prowadzona kontrola 5 % wydatków w
jednostkach podległych gminie. Do dnia dzisiejszego przyjmowane były wnioski o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej.
Ponadto wójt przekazał radnym:
informację z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesji Rady Gminy
Zagrodno w dniu 5 sierpnia 2008 r.,
informację z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 5
sierpnia 2008 r.
Informacje stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.
Do pkt 3.
Stanisław Skuła
----------------------

Tadeusz Suchecki
------------------------

Jadwiga Cybin
-------------------

-

zwrócił się o poinformowanie, czy na dzień dzisiejszy
są ogrzewane szkoły, dlaczego nie jest ogrzewana szkoła
w Radziechowie, jak wygląda sprawa zaopatrzenia szkół
w opał, co z ogrzewaniem sali gimnastycznej w Radziechowie,

-

zwrócił się o poinformowanie, kiedy zostanie postawiona
barierka koło przepustu przy szkole w Radziechowie.

-

w związku z planowanym przeniesieniem Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie do Gimnazjum
w Zagrodnie stwierdził, że przed szkołą przydałby się parking,
z którego korzystaliby także nauczyciele, zwrócił się
o ustalenie, czyją własnością jest teren przy drodze od strony
rzeki i o wybudowanie parkingu,

-

ze względu na zagrożenie powodziowe zwrócił się o
wykonanie regulacji rzeki Skora w Zagrodnie na odcinku od
mostu do mostu, szczególnie w okolicy zapory.

-

zgłosiła pilną potrzebę wybudowania chodnika wzdłuż
drogi powiatowej w Brochocinie, dodała, że to, co jest, to nie
nie jest chodnik, tylko błoto, a dzieci tą drogą chodzą
codziennie do szkoły,

-

poinformowała, że Komisja Oświaty i Zdrowia poddała
pod rozwagę propozycję urządzenia parkingu w Brochocinie
na placu przed murem kościelnym, zwróciła się o ustalenie,
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czyją własnością jest ten teren, czy jest możliwość urządzenia
na nim parkingu,
-

zgłosiła pilną konieczność zdjęcia eternitu ze ściany
budynku szkoły w Brochocinie,

-

zgłosiła, że w Brochocinie eternitem jest pokryty także
obiekt dzierżawiony przez p. Rudziaka / były pawilon
sklepowy /,
zgłosiła, że p. Rudziak nadal przetrzymuje odpady
wokół budynku w środku wsi, chociaż już tam nie prowadzi
działalności, zwróciła się o poinformowanie, kiedy ten
śmietnik zostanie zlikwidowany, kiedy to wszystko zostanie
uporządkowane,

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

Danuta Kraśnicka
------------------------

-

zgłosiła, że kosz na śmieci na przystanku w Brochocinie
został spalony, zwróciła się o postawienie nowego kosza,

-

zwróciła się o poinformowanie, jak został rozstrzygnięty
konflikt o drogę pomiędzy p. Szczepanowskim
a p. Kuligowskim z Brochocina.

-

zapytała, dlaczego przy okazji budowania nawierzchni
asfaltowej na drodze koło osiedla w Zagrodnie nie zostały
połatane ubytki w drodze w obrębie osiedla,

-

zwróciła się o poinformowanie, czy na terenie
urządzonego przez gminę parkingu na osiedlu w Zagrodnie
pozostaną posadzone przez osoby prywatne żywopłoty
i drzewka,

-

zgłosiła, że sołtys Zagrodna – Osiedle nadal stwarza
problemy w udostępnieniu świetlicy mieszkańcom, w tym
młodzieży, zespołowi, wszyscy mają problemy z uzyskaniem
klucza, ponadto w świetlicy kontaktach nie ma prądu,

-

zwróciła się z zapytaniem, czy wójt gminy może
dowiedzieć się od pani sołtys osiedla w Zagrodnie, kogo
reprezentowała na dożynkach gminnych, czy siebie, czy radę
sołecką osiedla, w czyim stroju występowała, czy wójt mógłby
wpłynąć na to, żeby ta pani zrezygnowała z pełnienia funkcji
sołtysa.

-

zwróciła się o poinformowanie, czy gmina sporządziła
i przesłała do Kuratorium Oświaty listę uczniów klas I – III,
którzy kwalifikują się do otrzymania zwrotu kosztów za zakup
książek w ramach programu „ wyprawka szkolna „, dodała, że
termin przesłania listy upłynął z dniem 24.09. 2008 r.
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-

w imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą
o naprawienie drogi gminnej w Olszanicy, od posesji
p. Goleńskich w kierunku posesji p. Baraniak, poinformowała,
że droga posiada garb, którego nie można ominąć, który
uniemożliwia przejechanie drogi samochodem,

-

podziękowała za postawienie wiaty przystankowej koło
szkoły w Olszanicy.

Andrzej Kaliciak
----------------------

-

zwrócił się o zorganizowanie spotkania sołtysa osiedla
w Zagrodnie z radną Heleną Ceglarską, wójtem gminy
i przewodniczącym rady gminy w celu doprowadzenia do
ugody, współpracy na rzecz funkcjonowania sołectwa, na rzecz
wszystkich mieszkańców tego sołectwa, dodał, że konflikt na
osiedlu jest już dla radnych tematem żenującym.

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

-

zwrócił się do wójta o zlecenie uporządkowania terenu
wokół świetlicy w Uniejowicach, tj. o wywiezienie ziemi,
która została zsunięta na pryzmę podczas plantowania,

-

zgłosił pilną potrzebę wymiany / naprawienia / barierek
przy drewnianym moście w Uniejowicach, dodał, że barierki
są powiązane sznurkami,

-

zapytał, kiedy wykonawca drogi koło krzyża
w Uniejowicach wykona roboty wykończeniowe,
poinformował, że firma zobowiązała się do ich wykonania, ale
nic nie robi,

-

zwrócił się o pomalowanie ściany świetlicy
w Uniejowicach, na której została wybudowana przybudówka.

-

zwrócił się do wójta o zorganizowanie na terenie gminy
nieodpłatnej zbiórki sprzętu RTV i AGD, przekazał adres
firmy, która zbiera taki sprzęt, warunki zbiórki, stwierdził, że
dzięki takiej akcji mieszkańcy wywiozą do lasu mniejszą ilość
zużytego sprzętu,

-

zapytał, dlaczego przy robotach wykonywanych
w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie klatka
schodowa została pomalowana tylko do wejścia do korytarza
dla lokatorów, a korytarz, z którego do mieszkań wchodzą
lokatorzy już pomalowany nie został, drzwi wejściowe zostały
pomalowane tylko od zewnątrz, w imieniu wszystkich
mieszkańców zwrócił się z prośbą o pomalowanie korytarza,
który nie był już malowany 15 lat, dodał, że mieszkańcy płacą
czynsz i oczekują szacunku.

Waldemar Chudziński
----------------------------
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Antonina Rystau
----------------------

-

podziękowała za postawienie wiaty przystankowej
we wsi Wojciechów,

-

zgłosiła, że studzienki pod mostem na drodze w kierunku
Nowego Wojciechowa nadal są niezabezpieczone, stanowią
zagrożenie dla użytkowników drogi,

-

zgłosiła, że niektóre odcinki oświetlenia ulicznego
we wsi Wojciechów często nie świecą, jak tłumaczy
Energetyka, z powodu wysokiego natężenia, zwróciła się
o wyjaśnienie tej sytuacji, stwierdziła, że od kiedy gmina
rozlicza się z Energetyką w formie ryczałtu, Energetyce zależy
na tym, żeby zużycie prądu było jak najniższe, dodała, że
Energetyka usuwa zgłaszane usterki na dwa dni, po których
lampy ponownie gasną,

-

wniosła, aby wójt wystąpił do policji o zwiększenie
nocnych patroli we wsi Wojciechów, ponieważ we wsi
szerzy się kradzież , giną prania ze sznurków, wykopywane są
ziemniaki w polach,

-

zwróciła się o wyjaśnienie, dlaczego gmina nie chce
zbyć działki przy byłej szkole w Wojciechowie, jeżeli jest
nabywca,

-

zgłosiła pilną potrzebę rozwiązania problemu wysypiska
w Wojciechowie, ponieważ śmieci są na drodze i okolicznych
polach.

Teresa Doktor
-----------------

-

poinformowała, że we wsi Olszanica sytuacja
z oświetleniem ulicznym jest taka sama, jak
w Wojciechowie.

Józef Kozik
-----------------

-

zgłosił pilną potrzebę oczyszczenia z zakrzaczenia
poboczy i rowów przy drodze powiatowej Uniejowice –
Grodziec,

-

zwrócił się o połatanie ubytków w drodze na cmentarz
w Zagrodnie.
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Do pkt 4.
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2008 r.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał zebranym Uchwałę
Nr II-171/2008 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 4 września 2008 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez wójta gminy informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
wydała pozytywną opinię o przedłożonej informacji. Następnie przewodniczący rady gminy
Stanisław Olechowski poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy dokonała
analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r. na posiedzeniu w dniu 18 września
2008 r., natomiast Komisja Rewizyjna kontrolowała wykonanie budżetu gminy na
posiedzeniu w dniu 22 września 2008 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Teresa Doktor poinformowała, że
komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Skuła poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję na temat wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2008 r. Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2008 r, w związku z czym przewodniczący rady gminy
Stanisław Olechowski na tej podstawie stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2008 r. została przyjęta.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że koncepcja programowa
ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Olszanica, zawierająca szacunkowe nakłady
inwestycyjne w odniesieniu do projektowanej technologii uzdatniania wody oraz analizę
ekonomiczną porównującą koszty eksploatacji przyszłego ujęcia i stacji uzdatniania z
kosztami zakupu wody bolesławieckiej była przedstawiana członkom Komisji Rolnictwa i
Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 16 września 2008 r. Zgodnie z ustaleniami z tego
posiedzenia zwrócił się do zaproszonych na sesję autorów koncepcji, tj. p. Wojciecha Tomali
i p. Zuzanny Fyda o jej omówienie.
Następnie wójt gminy Mieczysław Słonina w odniesieniu do rozpoczętych działań mających
na celu uniezależnienie się od wody z zewnątrz stwierdził, że gmina nie ma innej alternatywy,
tj. albo będzie inwestowała i dopłacała do własnego ujęcia wody, albo będzie kupowała wodę
z Bolesławca za narzuconą i nieprzewidywalną cenę. Z analizy ujęcia wody w Olszanicy
wynika, że przy planowanym zużyciu wody azotany będą występowały przez jakiś czas.
Uzdatniania też wymaga już woda z ujęcia w Zagrodnie. Niezbędna jest rozbudowa tego
ujęcia i wymiana urządzeń. Porządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy należy jak
najszybciej zakończyć, aby można było się zająć ściekami.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zwrócił się do radnych, aby w oparciu o
uzyskane informacje i opinie techniczne i ekonomiczne p. Wojciecha Tomali i Zuzanny Fydy
wskazała, jaką technologią ma być uzdatniana woda z ujęcia w Olszanicy.
Rada gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami „ za „ opowiedziała się za uzdatnianiem wody
w technologii selektywnej wymiany jonowej odrzucając tym samym uzdatnianie w
technologii selektywnej membranowej.
Do pkt 6.
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Zakładu Usług
Turystycznych „ Zamek – Grodziec „ za I półrocze 2008 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że Komisja Oświaty i
Zdrowia na posiedzeniu w dniu 15 września 2008 r. pozytywnie oceniła działalność zakładu.
Kierownik Zakładu Usług Turystycznych „ Zamek – Grodziec „ złożył informację z
działalności zakładu za I półrocze 2008 r.
Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję na temat
działalności Zakładu Usług Turystycznych „ Zamek – Grodziec „ w I półroczu 2008 r.
W dyskusji radni nie zabrali głosu, w związku z czym przewodniczący rady gminy uznał
informację za przyjętą.
Do pkt 7.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Zdrowia Jadwiga Jankowska złożyła zebranym
informację z przeglądu szkół prowadzonych przez gminę, dokonanego w dniach 9 i 15
września 2008 r. pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego oraz z przeglądu
obiektów i urządzeń klubów sportowych i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu.
W trakcie składania informacji udzieliła wyjaśnień do interpelacji radnej Jadwigi Cybin w
sprawie rozpatrzenia wypracowanej przez Komisję Oświaty i Zdrowia propozycji urządzenia
parkingu na placu przed murem kościelnym w Brochocinie. Poinformowała, że teren przed
murem kościelnym jest własnością parafii i nie ma możliwości urządzenia na nim parkingu,
ponieważ wyrównanie terenu spowoduje zniszczenie zabytkowych murów. Dodała, że na
placu tym znajduje się krzyż pokutny. Ponadto poinformowała, że ksiądz Roman Zoń
zadeklarował wybudowanie parkingu na gminnej łące koło szkoły i kościoła w Brochocinie
po uprzednim wytyczeniu granic parkingu.
Rada gminy przyjęła informację.
Do pkt 8.
1/
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 zmieniony
załącznik nr 1 do projektu uchwały.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które
odbyło się 18 września br., przy czym po tym czasie został zmieniony załącznik nr 1.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że załącznik nr 1 do projektu uchwały został
zmieniony ze względu na konieczność wprowadzenia do budżetu dwóch zadań, tj. wymiany
pieców centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy w Zagrodnie i w Szkole Podstawowej w
Uniejowicach.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Teresa Doktor poinformowała, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych, projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.
Uchwała Nr XX/106/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmian w planie dochodów
--------------------------------------------------------------------------------------------------------i wydatków budżetu gminy na 2008 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------2/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia wójta.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje rady gminy.
Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu. Następnie stwierdził na sali obrad
obecność 15 radnych, projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 12 głosami „za”, przy
2 „ wstrzymujących„ i 1 „ przeciw „ .
Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
------------------------------------------------------------------3/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
uchwalenia zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zagrodno pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego w rejonie wsi Radziechów
i Jadwisin „.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Gminy,
które odbyło się 16 września 2008 r.
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Gminy Tadeusz Suchecki poinformował,
że komisja zaproponowała przyjęcie uchwały, przy czym podczas sesji miała otrzymać
odpowiedź na pytanie w sprawie usytuowania na terenie gminy pomników przyrody
wymienionych w projekcie uchwały.
Insp. Urzędu Gminy Maria Tarnowska udzieliła wyjaśnień na zadane pytanie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych, projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zagrodno pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego w rejonie wsi Radziechów
i Jadwisin”.
Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia zmiany „ Studium
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno pod
--------------------------------------------------------------------------------------------------------rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego w rejonie wsi Radziechów i Jadwisin „ stanowi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 9 do protokołu.
------------------------------------Do pkt 9.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że 10 czerwca 2008 r. Pani
Sabina Orzech złożyła rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa wsi Grodziec. Odczytał
rezygnację. Przypomniał, że zgodnie z zapisami Statutu Sołectwa zebranie wiejskie, na
którym ma być dokonany wybór sołtysa zarządza rada gminy. W tym celu określa miejsce ,
dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania. Zaproponował, aby
zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa wsi Grodziec odbyło się 13 października
2008 r. o godzinie 17.oo w świetlicy wiejskiej w Grodźcu. Na przewodniczącego zebrania
zaproponował sekretarza gminy Urszulę Łabędzką.
Rada gminy jednogłośnie przyjęła harmonogram zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia
wyboru sołtysa wsi Grodziec.
Do pkt 10.
Wójt nie udzielił podczas sesji odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z powodu
konieczności opuszczenia obrad.
Do pkt 11.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie, 14 głosami „ za „ .
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Do pkt 12.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że dnia 18 sierpnia
2008 r. wpłynęła do rady gminy, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, skarga na
działalność wójta gminy wniesiona przez Pana Lesława Sarzyńskiego. Odczytał treść skargi ,
a następnie przekazał przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w celu jej rozpatrzenia przez
komisję. Wyjaśnił, że w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi rada gminy na
najbliższej sesji rozpatrzy skargę w drodze uchwały.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że dnia 22 sierpnia
2008 r. wpłynęła do rady gminy, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, skarga na
działalność wójta gminy wniesiona przez Pana Franciszka Pundyka. Odczytał treść skargi, a
następnie przekazał przewodniczącemu komisji w celu jej rozpatrzenia przez komisję.
Wyjaśnił, że w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi rada gminy na
najbliższej sesji rozpatrzy skargę w drodze uchwały.
3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, w ślad za ustaleniami radnych z
dnia 30 września 2008 r., odczytał treść Oświadczenia Rady Gminy Zagrodno w sprawie
utrzymania Szpitala im. A. Wolańczyka w Złotoryi.
Rada gminy przyjęła oświadczenie bez uwag.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że oświadczenie zostanie
przesłane do Starostwa Powiatowego w Złotoryi oraz do związków zawodowych przy
Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi.
4/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał usprawiedliwienie
nieobecności na poprzedniej sesji wiceprzewodniczącego rady gminy Józefa Kozika.
Usprawiedliwienie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
5/
Radna Danuta Kraśnicka poinformowała, że na ostatniej sesji była nieobecna z
powodów osobistych.
6/
Radny Tadeusz Suchecki w imieniu członków Komisji Rolnictwa i Infrastruktury
Gminy podziękował sołtysowi wsi Grodziec Sabinie Orzech za zorganizowanie tegorocznych
dożynek gminnych.
7/
Radny Stanisław Skuła zgłosił, że właściciel posesji nr 72 w Radziechowie
/ bezpośrednio przy drodze / posiada bardzo dużego psa, którego boją się osoby przechodzące
drogą. Pies biega w ogrodzeniu, nawet podwyższonym, ale jest tak ogromny, że jakby się z
niego wydostał, to byłby dramat. Dodał, że ogrodzenie jest zbyt nikłe w stosunku do tego psa.
Zwrócił się o zbadanie tej sprawy.
8/
Radna Jadwiga Cybin poinformowała, że mieszkańcy wsi Brochocin chcą odwołać
sołtysa. Osobiście zwracała się do sekretarza gminy o objaśnienie, w jaki sposób mają to
zrobić. Poinformowała, że z otrzymanych wyjaśnień jest niezadowolona, a następnie zwróciła
się o przekazanie Jej na piśmie procedury odwołania sołtysa na najbliższy piątek, tj. na 3
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października 2008 r., w tym włącznie z opisem / wzorem /, jak ma wyglądać i co ma zawierać
wykaz osób o zwołanie zebrania, jak ma wyglądać i co ma zawierać wniosek i wykaz osób o
odwołanie sołtysa, wszystkie terminy, jak to wszystko ma wyglądać krok po kroku.
9/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska zwróciła się o poinformowanie, na jakim etapie
jest budowa sanitariatów przy świetlicy w Olszanicy.
10/
Radny Stanisław Bachmatiuk zapytał, kto , kiedy i jak często zabiera śmieci z
przystanków autobusowych, kto sprząta przystanki. Poinformował, że jeden z przystanków w
Uniejowicach, ze wstydu, że jest tak brudno, sprząta osoba prywatna.
11/
Sołtys Zagrodno – Osiedle Joanna Imielińska zwróciła się o wyjaśnienie zbierania
podpisów na osiedlu w Zagrodnie, rzekomo z inicjatywy wójta gminy, o odwołanie sołtysa.
Poinformowała, że podpisy zbierały osoby nieletnie – uczennice. W ustosunkowaniu się do
wypowiedzi radnej Heleny Ceglarskiej wyjaśniła, że zespół bez problemu dostaje klucze
świetlicy, pije tam alkohol. Butelki są porozstawiane po parapetach.
Do pkt 13.
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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