Protokół Nr XXI/08
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 30 października 2008 r.
w świetlicy wiejskiej na osiedlu w Zagrodnie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli :
----------------------------1/
2/
3/
4/

Mieczysław Słonina
Urszula Łabędzka
Violetta Piętoń
Bernadyna Siemianowska -

5/ Maria Tarnowska
6/ Janina Kroczak

-

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagrodnie
insp. Urzędu Gminy
księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagrodnie

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

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za I –e
półrocze 2008 r.
5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
6. Podjęcie uchwał :
-

-

-

-

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno,
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Zagrodno,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Zagrodno,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod eksploatację kruszywa naturalnego
„ Radziechów „ w rejonie wsi Radziechów,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
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jednorodzinnej z usługami, dla części obrębu wsi Łukaszów,
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie
Gminy Zagrodno,
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Franciszka Pundyka na działalność Wójta
Gminy Zagrodno,
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lesława Sarzyńskiego na działalność
Wójta Gminy Zagrodno.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
-

Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie
między sesjami. Poinformował, że:
1/
Na Kongresie Związku Gmin Wiejskich w Warszawie uczestniczył w spotkaniu z
ministrami edukacji na temat reformy oświaty. Reforma przewiduje wprowadzenie do szkół
dzieci pięcioletnich, co oznacza, że konieczne będzie zapewnienie im opieki i pomieszczeń.
W związku z tym gmina musi odstąpić od wykorzystania pomieszczeń w budynku
Gimnazjum w Zagrodnie na siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biura Obsługi
Szkół Samorządowych.
2/
Poprzez Subregion Pogórze Kaczawskie gmina będzie się starała o środki finansowe
na poprawienie infrastruktury zamku Grodziec, tj. na budowę parkingu wraz infrastrukturą
towarzyszącą.
3/
W dniu 16 października br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Złotoryi przeprowadziła ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze Kompanii Gaśniczej „ Złotoryja „
Dolnośląskiej Brygady Odwodowej na obiektach Kopalni Bazaltu Męcinka /powiat jaworski/.
W ćwiczeniach uczestniczyły dwa zastępy naszej gminy z Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego powiatu złotoryjskiego, tj. OSP Olszanica i OSP Zagrodno.
4/
W dniu 17 października br. Komenda Powiatowa PSP w Złotoryi przy współudziale
Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu rozpoczęła szkolenie z zakresu
ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP. W szkoleniu uczestniczą strażacy
z OSP Grodziec, Olszanica i Zagrodno.
5/
W dniu 22 października 2008 r. w remizo – świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Zagrodnie została przeprowadzona rejestracja przedpoborowych rocznika 1990 z terenu
naszej gminy.
6/
Wydane zostały zezwolenia na wycięcie drzew zgodnie z przedłożonym planem
wyrębu drzew na lata 2008/2009 sporządzonym przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego w
miejscowościach:
Wojciechów pięć topól rosnących w pasie drogi powiatowej prowadzącej
do miejscowości,
Radziechów trzydziestu dziewięciu topól rosnących w pasie drogi
powiatowej prowadzącej do miejscowości oraz ośmiu klonów
i trzech jesionów rosnących przy tej drodze,
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-

Modlikowice -

dziewiętnaście topól rosnących w pasie drogi powiatowej
oraz przy tej drodze.

Ponadto zostały wydane zezwolenia na wycięcie:
krzewów w miejscowości Radziechów, rosnących w obrębie działki stanowiącej
własność osoby fizycznej,
jednego świerka w miejscowości Olszanica, rosnącego w obrębie działki stanowiącej
własność osoby fizycznej.
7/
Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów
komunalnych stałych wynika, że w okresie sprawozdawczym zawarto trzy umowy na zbiórkę
odpadów komunalnych stałych, nie rozwiązano żadnej umowy. Na odpady komunalne ciekłe
w miesiącu październiku nie zawarto żadnej umowy.
8/
Wydane zostało zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla firmy „ Usługi
Transportowe oraz Usuwanie Nieczystości Ciekłych” z siedzibą w Brochocinie.
9/
Pozytywnie został zaopiniowany projekt decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji
udzielonej firmie „ WALBET „ A.D.K. Walkowiak przez Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.
10/
W wyniku przeprowadzonej kontroli nieruchomości w Uniejowicach nie stwierdzono
na jej terenie nieporządku. Nie mniej jednak właściciele nieruchomości zostali zobowiązani
do zawarcia umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych.
11/
Dnia 1 października br. została zatrudniona w Urzędzie Gminy pani Mirosława
Bieńkowska na czas określony do dnia 30 kwietnia 2009 r. na stanowisko palacza centralnego
ogrzewania.
12/
Dnia 13 października br. został zatrudniony w Urzędzie Gminy na okres próbny do 12
stycznia 2009 r. pan Michał Jasiński na stanowisko kierowcy, konserwatora.
13/
Do Starostwa Powiatowego w Złotoryi został złożony wniosek o dofinansowanie
termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Wojciechowie.
14/
Podpisana została umowa z wykonawcą na dostawę mikrobusu przystosowanego do
przewożenia osób niepełnosprawnych , w tym osób na wózkach inwalidzkich, finansowanego
z PFRON.
15/
Ogłoszony i rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi dojazdowej do gruntów
rolnych nr 462 i 463 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Uniejowice.
16/
Dokonany został odbiór robót na zadanie pn. : „ wykonanie trybun na stadionie
wiejskim w miejscowości Olszanica „ .
17/
Podpisana została umowa z firmą usługową „ Nowator „ Beata Castańeda Trujillo na
wykonanie Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Brochocin – niezbędnego załącznika do
aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i rozwój
wsi.
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18/

Trwają prace remontowe w obiekcie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie.

19/

Dokonany został odbiór przybudówki do świetlicy w Uniejowicach.

20/
Pozyskany został wykonawca na wybudowanie komina w świetlicy wiejskiej w
Grodźcu.
21/
W dalszym ciągu gmina oczekuje odpowiedzi Marszałka Województwa
Dolnośląskiego oraz 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.
22/

Wydane zostały decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

na budowę napowietrznej linii n.n. 0,4 kV i oświetlenia drogowego w miejscowości
Jadwisin gmina Zagrodno,
na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA w Radziechowie.
23/
Wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, wolnostojącego z garażem oraz przyłączy instalacyjnych do budynku na
działce nr 273 obręb Olszanica.
24/
Wydane zostały decyzje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców:
-

Firma Usługowo – Handlowa w miejscowości Zagrodno,
Usługi Remontowo – Budowlane w miejscowości Zagrodno.

Ponadto wydana została jedna decyzja zmieniająca wpis do ewidencji działalności
gospodarczej w miejscowości Radziechów.
25/
Od miesiąca października br. w Gimnazjum w Zagrodnie został otwarty punkt
konsultacyjny dla rodziców , wychowawców i opiekunów prowadzony przez pracowników
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
26/
Gmina wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu o przyznanie środków finansowych
na realizację obszaru A – pilotażowego programu „ Uczeń na wsi „ – pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy oraz gminy miejsko –
wiejskie. Wpłynęło 16 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie i wystąpiono o
dofinansowanie w kwocie 34.850 zł.
27/
Gmina wystąpiła z wnioskiem do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu o przyznanie
dotacji celowej z budżetu państwa w 2008 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
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28/
W dniu 9 października br. podpisana została umowa przeniesienia własności działek
położonych we wsi Modlikowice i Zagrodno. Warunkową umową sprzedaży z dnia 26
sierpnia br. gmina sprzedała Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Legnicy
nieruchomości położone w Modlikowicach i w Zagrodnie. Umowa ta została zawarta pod
warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie wykona prawa pierwokupu na mocy art.
3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Pismem z dnia 16
września br. Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu odstąpiła od wykonania prawa
pierwokupu nieruchomości opisanych w akcie notarialnym, zawartym w dniu 26 sierpnia
2008 r.
29/
W dniu 9 października 2008 r. p. Stanisław Mucha i Bogusław Hudyka działający w
imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy w Kancelarii Notarialnej w Legnicy,
przed notariuszem Mariuszem Kędzierskim złożyli oświadczenie, iż zrzekają się nieodpłatnie
prawa użytkowania działki nr 264/3 o pow. 0.1354 h, na której znajduje się budynek
mieszkalny nr 55 oraz wyrażają zgodę na jego wykreślenie z księgi wieczystej przekazując
tym samym przedmiotową nieruchomość właścicielowi, tj. gminie Zagrodno.
30/
W dniu 9 października br. podpisana została umowa przeniesienia własności działki
położonej we wsi Grodziec. Warunkową umowę sprzedaży z dnia 26 sierpnia 2008 r. gmina
sprzedała pani Malwinie Muraszko nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i
gołębnikiem, przeznaczonymi do wyburzenia, położoną w Grodźcu, oznaczoną numerem
działki 128 o pow. 0.1702 ha . Umowa ta została zawarta pod warunkiem, że Agencja
Nieruchomości Rolnych nie wykona prawa pierwokupu na mocy art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Pismem z dnia 8 września 2008 r. Agencja
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu odstąpiła od wykonania prawa
pierwokupu opisanej w akcie notarialnym nieruchomości, zawartym w dniu 26.08. 2008 r.
31/
Zarządzeniem Nr 0151-112/08 z dnia 13.10. 2008 r. ogłoszony został wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykazem objęta została
nieruchomość położona w obrębie Radziechów, oznaczona numerem działki 188 o pow.
0.1148 ha, zabudowana obiektem wiatraka.
32/
Zarządzeniem Nr 0151-113/08 z dnia 13 października 2008 r. ogłoszony został wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykazem objęte zostały
nieruchomości położone we wsi Olszanica – działka nr 534 o pow. 0.2721 ha i we wsi
Wojciechów – działka nr 182 o pow. 0.3784 ha.
33/
W dniu 9 października 2008 r. podpisany został aneks do umowy zawartej w dniu 19
października 2007 r. pomiędzy gminą Zagrodno a firmą TP EmiTel Sp. z o.o., w którym
przedłużony został okres jej zawarcia do dnia 31 października 2009 r.
34/
Decyzjami z dnia 22 października 2008 r. przekazane zostały szkołom prowadzonym
przez gminę w trwały zarząd nieruchomości zabudowane budynkami szkolnymi w celu
prowadzenia działalności oświatowej. Trwały zarząd ustanowiono na czas nieoznaczony.
Z treści tych decyzji wynika, że zarządca będzie miał prawo korzystać z nieruchomości
zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności może oddawać nieruchomość lub jej część
w najem, dzierżawę albo użyczenie na okres do trzech lat z jednoczesnym pisemnym
zawiadomieniem gminy o tym fakcie oraz warunkach ich zawarcia.
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35/
W dniu 1 października 2008 r. zawarta została umowa najmu z Siedleckim Centrum
Edukacyjnym z siedzibą w Siedlcach- prowadzącym szkołę – Uzupełniające Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zagrodnie. Przedmiotem umowy jest lokal – sala lekcyjna
położona w budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie. Lokal ten będzie wykorzystywany w
celu prowadzenia zajęć dydaktycznych . Umowa zawarta została do dnia 30 września 2010 r.
Z tytułu najmu najemca będzie płacił wynajmującemu czynsz w wysokości 200 zł
miesięcznie plus podatek VAT.
Ponadto wójt gminy Mieczysław Słonina :
-

przedłożył informację z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
złożył informację z analizy oświadczeń majątkowych .

Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 30 września
2008 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Zagrodno stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Do pkt 3.
Jadwiga Cybin
------------------zwróciła się o poinformowanie, czy mieszkańcy wsi Brochocin
mogą zobaczyć protokół wraz z listą obecności z ostatniego zebrania wiejskiego .
Stanisław Bachmatiuk
--------------------------- zwrócił się o postawienie znaku „początek drogi bez przejazdu „
przy wjeździe na drogę koło Jego posesji w Uniejowicach. Wyjaśnił, że osoby, które nie
wiedzą , że droga tylko częściowo jest wyasfaltowana, próbują dojechać nią do Grodźca , a
później zawracają , z czym mają ogromne kłopoty, największe z zawróceniem dużym
samochodem.
Danuta Kraśnicka
---------------------zgłosiła, że w Olszanicy na drodze powiatowej Grodziec Olszanica, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, po wybudowaniu chodnika tworzy się
ogromna kałuża zagrażająca bezpieczeństwu.
Helena Ceglarska
---------------------zgłosiła pilną potrzebę oczyszczenia z liści chodnika przy
drodze wojewódzkiej w Zagrodnie na odcinku od Gminnego Ośrodka Zdrowia w stronę
Złotoryi.

Tadeusz Suchecki
------------------------ zwrócił się o poinformowanie, kiedy będzie modernizowana
droga k. posesji p. Brzezinek w Uniejowicach,
zgłosił, że koło Policji w Zagrodnie przy drodze powiatowej,
pomimo studzienki, nadal podczas opadów tworzy się kałuża zagrażająca bezpieczeństwu,
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zapytał, ile środków w przyszłorocznym budżecie gminy
zostanie przeznaczonych na kanalizację gminy,
Zagrodna do Łukaszowa.
Teresa Doktor
-----------------Olszanicy,

-

zapytał, czy i kiedy będzie modernizowana nawierzchnia drogi z

zwróciła się o poinformowanie, czy był już odbiór chodnika w

zgłosiła, że droga gminna w Olszanicy, z tyłu za posesją p.
Rozmusza, jest praktycznie nieprzejezdna, wymaga pilnej naprawy.
Walentyna Tkaczyszyn
----------------------------zgłosiła, że tablica ogłoszeń w Łukaszowie jest
całkowicie zniszczona, wymaga pilnej wymiany na nową,
zgłosiła pilną potrzebę wycięcia chaszczy przy drodze
gminnej koło posesji. p. Terleckiego w Łukaszowie.
Leon Wijatyk
-----------------zgłosił, że w Modlikowicach, koło posesji p. Grudnia,
pilnie potrzeba założyć lampę uliczną, ponieważ jest jesień, szybko ciemno, są kradzieże, jest
niebezpiecznie, dodał, że dawniej była lampa w tej okolicy,
zgłosił, że korytka odprowadzające wodę przy drodze
powiatowej w okolicy posesji p. Grudnia w Modlikowicach są za płytkie, woda z drogi
spływa na ich działki, albo zatrzymuje się na drodze.

Do pkt 4.
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali informację z wykorzystania środków w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie na dzień 30 czerwca 2008 r.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu, w związku z czym uznał, że rada gminy pozytywnie oceniła działalność
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2008 r.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski złożył informację z dokonanej analizy
oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Zagrodno za 2007 r.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Do pkt 6.
1/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy na wspólnym posiedzeniu w dniu 21
października 2008 r. Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu. Następnie stwierdził
na sali obrad obecność 14 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 XXI/109/08 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
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy na wspólnym
posiedzeniu w dniu 21 października 2008 r. Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali
głosu. Następnie stwierdził na sali obecność 15 radnych, projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 14 głosami „ za „, przy 1
„ wstrzymującym „ .
Uchwała Nr XXI/110/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------3/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy na wspólnym
posiedzeniu w dniu 21 października 2008 r. 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 określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------podatku od środków transportowych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------4/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Zagrodno.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował ,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy na wspólnym
posiedzeniu w dniu 21 października 2008 r.
Radny Tadeusz Suchecki poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko z posiedzenia
komisji i jest za utrzymaniem podatku rolnego w roku 2009 na poziomie roku bieżącego.
Radny Leon Wijatyk zapytał, jakie byłyby dla gminy skutki utrzymania podatku rolnego w
roku 2009 na poziomie roku bieżącego.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że gmina straci na tym finansowo ok. 160
tys. zł, z czego połowa to wynik obniżenia subwencji.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń potwierdziła, że obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczania podatku rolnego zawsze skutkuje obniżeniem wysokości subwencji.
Radny Józef Kozik w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że sytuacja w rolnictwie jest coraz
gorsza, a w tym roku ze względu na niskie ceny zbóż i wysokie ceny nawozów, wręcz
tragiczna. Opowiedział się za utrzymaniem podatku rolnego w roku 2009 na poziomie roku
bieżącego.
Radny Tadeusz Suchecki wniósł o obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2009 z kwoty 55,80 zł / q do kwoty
43,52 zł /q.
Radny Stanisław Skuła stwierdził, że wypracowana na wspólnym posiedzeniu komisji rady
gminy propozycja obniżenia ceny skupu żyta spowoduje wzrost podatku rolnego w roku
2009 w stosunku do roku bieżącego dla średniego gospodarstwa rolnego w gminie /
dziesięciohektarowego / o ok. 70 zł rocznie . Zwrócił uwagę, że na terenie gminy takich
gospodarstw jest większość, a obniżając jeszcze niżej cenę skupu żyta rada gminy zrobi
prezent bardzo dużym gospodarstwom rolnym, które prowadzą swoją działalność na terenie
naszej gminy. Opowiedział się za sukcesywnym podwyższaniem podatków, ponieważ za
dwa, trzy lata, nikt nie wytrzyma dużego skoku.
Radny Józef Kozik przychylił się do podwyższania podatków o stopień inflacji, dodał, że
wyższe podwyżki spowodują, iż przedsiębiorcy będą rezygnowali z działalności.
Radny Stanisław Bachmatiuk stwierdził, że jeżeli w przyszłym roku utrzymanie szkół ma
kosztować gminę o milion więcej w stosunku do roku bieżącego, to albo trzeba likwidować
szkoły i obniżać podatki, albo utrzymywać istniejące szkoły i podwyższać podatki.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15
radnych. Poddał pod głosowanie wniosek radnego Tadeusza Sucheckiego o obniżenie ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w
roku 2009 z kwoty 55,80 zł/q do kwoty 43,52 zł/ q.
W głosowaniu jawnym trzech radnych głosowało za wnioskiem, dziewięciu radnych było
przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.
Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad
obecność 15 radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy
Zagrodno.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 12 głosami „ za „,
przy trzech „ przeciw „ .
Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zagrodno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
----------------------------------------------5/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w
działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę Zagrodno.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy na wspólnym
posiedzeniu w dniu 21 października 2008 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad
obecność 15 radnych, projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 14 „ za „, przy jednym
„ wstrzymującym „ .
Uchwała Nr XXI/ 113/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub
----------------------------------------------------------------------------------------------------------szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zagrodno stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
-------------------------------------------------------------6/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagrodno.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu
16 października 2008 r.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Zdrowia Jadwiga Jankowska poinformowała, że komisja
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący 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 jednogłośnie.
Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------zamieszkałych na terenie Gminy Zagrodno stanowi za łącznik nr 12 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------7/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przeznaczonego pod eksploatację kruszywa naturalnego „ Radziechów „ w rejonie wsi
Radziechów.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy na wspólnym
posiedzeniu w dniu 21 października 2008 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad
obecność 15 radnych, projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXI/115/08 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod
----------------------------------------------------------------------------------------------------eksploatację kruszywa naturalnego „ Radziechów „ w rejonie wsi Radziechów stanowi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 13 do protokołu.
-----------------------------------8/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami , dla części obrębu wsi Łukaszów.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy na wspólnym
posiedzeniu w dniu 21 października 2008 r. Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali
głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych, projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXI/ 116/08 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------jednorodzinnej z usługami, dla części obrębu wsi Łukaszów stanowi załącznik nr 14 do
---------------------------------------------------------------------------------------------------------protokołu.
--------------9/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy na wspólnym
posiedzeniu w dniu 21 października 2008 r.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że nowa pani sołtys wsi Grodziec będzie mogła
zbierać podatek dopiero od nowego roku, ponieważ uchwała wejdzie w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia, a więc na pewno nie przed 15 listopada br.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15
radnych, projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w
sprawie poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Zagrodno.
Uchwała Nr XXI/ 117/08 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie poboru
------------------------------------------------------------------------------------------------------------podatków w drodze inkasa stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------10/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana Franciszka Pundyka na działalność Wójta Gminy Zagrodno.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 października br. badała zasadność zarzutów
postawionych w skardze, a na posiedzeniu w dniu 20 października br. wypracowała opinię w
sprawie skargi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Skuła odczytał opinię komisji w sprawie
skargi.
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 podjęła uchwałę jednogłośnie.
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Uchwała Nr XXI/118/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
------------------------------------------------------------------------------------------------------Franciszka Pundyka na działalność Wójta Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 16 do
--------------------------------------------------------------------------------------------------------protokołu.
-------------11/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana Lesława Sarzyńskiego na działalność Wójta Gminy Zagrodno.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15 października br. badała zasadność zarzutów
postawionych w skardze, natomiast na posiedzeniu w dniu 20 października 2008 r. wydała
opinię w sprawie skargi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Skuła odczytał opinię komisji w sprawie
skargi.
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 glosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Lesława Sarzyńskiego na Wójta Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 7.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że :
protokoły z zebrań wiejskich są dostępne do wglądu w Urzędzie Gmin, mieszkańcy
mogą otrzymywać kserokopie protokołów,
zgłoszenia dotyczące dróg powiatowych i wojewódzkich zostaną przesłane
odpowiednio do jednostek administrujących tymi drogami,
sprawa drogi z Zagrodna do Łukaszowa jest w toku, odbyło się już spotkanie z
dyrektorem Przedsiębiorstwa Rolnego w Łukaszowie, które jest współwłaścicielem tej drogi,
ponadto gmina wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie kolejnej części
tej drogi, ponieważ Agencja także jest jej współwłaścicielem,
budżet na 2009 rok będzie konstruowany, przed kanalizacją gmina musi uporać się z
problemem jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Brochocinie,
modernizację stacji w Zagrodnie, budowę stacji w Olszanicy oraz sieci przesyłowej do
zbiorników, budowę tranzytu do zbiorników w Grodźcu, na dzień dzisiejszy zlecone zostało
wykonanie pokładów geodezyjnych , ponadto gmina wystąpiła do Energetyki o warunki
zasilania,
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przetarg na modernizację nawierzchni drogi gminnej koło posesji p. Brzezinek w
Uniejowicach został rozstrzygnięty, termin realizacji zadania został wyznaczony do dnia 15
listopada br. , jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na wykonywanie zadania, to termin jego
realizacji zostanie przesunięty na wiosnę przyszłego roku,
nie ma wiedzy na temat tego , czy był już odbiór chodnika w Olszanicy, dodał, że
gmina nie jest w tym przypadku stroną i nie musi być powiadomiona o terminie odbioru,
sprawa drogi za posesją p. Rozmusza w Olszanicy rozstrzygnie się wiosną przyszłego
roku, ponieważ droga ta będzie konieczną do stacji uzdatniania wody, dodał, że w
tegorocznym budżecie gminy nie ma już środków na modernizację nawierzchni dróg
gminnych,
nowe tablice ogłoszeń są zamówione, na razie nie ma pieniędzy na pokrycie kosztów
ich wykonania,
-

zakrzaczenie drogi gminnej w Łukaszowie zostanie usunięte,

w żadnej wsi nie zostaną zamontowane dodatkowe lampy oświetlenia ulicznego, w
ramach obwodów lampy mogą być przenoszone.
Do pkt 8.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 14 głosami
„ za „ .
Do pkt 9.
1/

Sołtys wsi Grodziec Joanna Mrozik:

zgłosiła pilną potrzebę zamontowania lampy oświetlenia ulicznego w Grodźcu przy
zabudowaniach po byłym PGR. Poinformowała, że w tej części wsi jest bardzo ciemno i
niebezpiecznie. Dodała, że też tam mieszka i ze względu na to, że objęła funkcję sołtysa,
mieszkańcy będą do niej przychodzić w różnych porach,
zgłosiła, że we wsi Grodziec w niektórych częściach wsi lampy oświetlenia ulicznego
gasną o dziewiątej rano, kiedy to już jest jasno i widno,
zgłosiła pilną potrzebę naprawy drugiej drogi dojazdowej do zamku Grodziec w
Grodźcu,
zwróciła się z prośbą o postawienie wiaty przystankowej w Grodźcu na podzamczu,
poinformowała, że z podzamcza dojeżdża do szkoły 15 dzieci, które w oczekiwaniu na
autobus podczas opadów czy zawieruchy nie mają gdzie się schronić,
zgłosiła, że woda z sieci wodociągowej w Grodźcu jest bardzo brudna - brązowa a
nawet czarna .
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2/

Radny Andrzej Kaliciak:

zgłosił, że do posesji p. Pastuły w Grodźcu nadal nie ma drogi, powiat nic nie zrobił
w tym zakresie,
zgłosił, że pionowe znaki drogowe przy drodze powiatowej w Grodźcu są zniszczone,
wymagają pilnej wymiany na nowe.
3/

Sołtys wsi Zagrodno Piotr Janczyszyn:

zapytał, czy Energetyka będzie mogła zmienić rozmieszczenie lamp, przenieść z
jednego miejsca w drugie,
zgłosił, że barierka przy moście koło przystanku, w okolicy posesji p. Podbielskiego,
została wyrwana,
-

zgłosił pilną potrzebę postawienia koszy na śmieci koło tablic ogłoszeń,

zgłosił, że drogę w kierunku cmentarza w Zagrodnie zalegają bruzdy ziemi i
pozostałości plonów wyciągane przez rolników za pługami z pól, zwrócił się o
spowodowanie, aby ci rolnicy w miarę możliwości sprzątali za sobą tą drogę.
4/
Radny Leon Wijatyk zgłosił, że w Modlikowicach koło budynku remizy lampa
oświetlenia ulicznego świeci w krzakach, nikomu nie służy, druga oświetla prywatne
podwórko, lampa koło starej szkoły, przed wjazdem na most, spadła, zwrócił się o
uporządkowanie sprawy oświetlenia w tej wsi.
5/
Radna Teresa Doktor zgłosiła, że woda w sieci wodociągowej w Olszanicy jest bardzo
brudna.
6/
Radny Stanisław Bachmatiuk zwrócił się o postawienie nowej tablicy ogłoszeń koło
sklepu p. Podbielskiego w Uniejowicach.
7/
Radny Waldemar Chudziński zapytał, czy wójt gminy podjął już działania w kierunku
rozważenia propozycji zagospodarowania terenu tzw. dębinek w Zagrodnie na park linowy
oraz urządzenia kortu tenisowego przy boisku do piłki nożnej w Zagrodnie.
8/
Radny Józef Kozik zapytał, w jaki sposób zostanie zagospodarowany teren po
ogródkach działkowych mieszkańców budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie,
przypomniał, że proponował urządzenie na nim targowiska gminnego.
Do pkt 10.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady sesji.
Prot. T. Lech
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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