Protokół Nr XXII/08
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 28 listopada 2008 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 12.oo do godziny 15.35.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15; radny nieobecny Józef Kozik.
Ponadto udział wzięli :
----------------------------1/
2/
3/
4/

Mieczysław Słonina
Urszula Łabędzka
Violetta Piętoń
Sołtysi wsi

-

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy

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. Poinformował, że
radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali porządek obrad.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu 3a
„ wybór wariantów:
budowa obiektu wielofunkcyjnego / remiza, świetlica, biblioteka/ we wsi Brochocin,
budowa świetlico – remizy we wsi Brochocin „
Wyjaśnił, że szacunkowy koszt zadania wg pierwszego wariantu wyniesie 1.500.000,00 zł bez
małej architektury, natomiast wg drugiego wariantu 1.200.000,00 zł, a obiekt przez 5 lat nie
będzie mógł na siebie zarabiać. Drugi wariant przewiduje budowę remizo – świetlicy takiej,
jak jest w Grodźcu. Biblioteka zostałaby nadal w szkole, a po wybudowaniu remizo –
świetlicy zostałaby przeniesiona do obecnej świetlicy wiejskiej.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14
radnych. Wniosek wójta poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku wójta 12 głosami „za”, przy
dwóch wstrzymujących.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
3a. Wybór wariantów:
- budowa obiektu wielofunkcyjnego / remiza, świetlica, biblioteka/ we wsi Brochocin,
- budowa świetlico – remizy we wsi Brochocin.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.,
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-

5.
6.
7.
8.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brochocin,
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.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie
między sesjami. Poinformował, że:
1/
Ze Spółką EnergiaPro Gigawat została podpisana umowa na dostawę energii
oświetlenia ulicznego, natomiast ze Spółką TAURON Polska Energia na konserwację
urządzeń w wysokości 20 zł plus VAT za punkt. Zwrócił się do sołtysów o zgłaszanie
obwodów, w których lampy zapalają się za szybko lub za późno gasną.
2/

Podpisany został aneks do umowy na dofinansowanie trybun w Olszanicy.

3/

Rozpoczęła się rozbiórka boiska na osiedlu w Zagrodnie celem poszerzenia parkingu.

4/
Do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostały złożone wnioski o dofinansowanie
modernizacji nawierzchni dróg gminnych w Olszanicy- w kierunku Modlikowic,
w Zagrodnie- koło posesji p. Bednarza i w Modlikowicach – koło byłego PUT.
5/
W dniu 14 listopada br. na ręce przewodniczącego rady gminy oraz do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Legnicy został przekazany projekt budżetu gminy na 2008 r. wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego.
6/
Gmina w dalszym ciągu 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.
7/
W dniu 19 listopada br. wpłynęło do Urzędu Gminy odwołanie od decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr
58/3 obręb Radziechów, złożone przez zainteresowane strony oraz mieszkańców kolonii
Grzędna w Radziechowie.
8/
Wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę silosu do magazynowania
ziarna na działce nr 797 obręb Zagrodno.
9/
Wydane zostały trzy decyzje na dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego w zakresie nauki zawodu „ sprzedawca „ .
10/
Na zaproszenie wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Radia
Wrocław zespół Macierzanka z Wojciechowa wziął udział w dniu 20 października 2008 r.
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w I Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Operze Wrocławskiej.
11/
W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29
października 2008 r. sprzedane zostały nieruchomości oznaczone numerami działek 144/6,
144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12, 144/13, 144/14, 144/15 i 144/21 o łącznej
powierzchni 16.0751 ha położone w obrębie Łukaszów. Do uczestniczenia w przetargu
dopuszczona została jedna osoba prawna, która wpłaciła wadium w wymaganym terminie, tj.
do dnia 22 października 2008 r. Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosiła
1.576.819,00 zł, a osiągnięta w przetargu 1.608.354, 00 zł. Nabywcą nieruchomości została
firma Delio Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Akt notarialny został podpisany
w dniu 17 listopada 2008 r.
12/
Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony wniosek o przyznanie
dotacji na zadanie: „ remont dachu – budynek główny palatium zamku Grodziec w Grodźcu”.
13/
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zgłoszone zostały
formularze projektów systemowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.:
budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w gminie Zagrodno – pierwszy
etap,
budowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Olszanica.
14/
Ze Starostwem Powiatowym w Złotoryi została podpisana umowa na zadanie
„ termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie „.
15/
Gmina, przy pomocy środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
zakupiła mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na
wózkach inwalidzkich.
16/
Wybudowana została nawierzchnia asfaltowa na działkach nr 462 i 463 w
Uniejowicach i w Zagrodnie, sklasyfikowanych w ewidencji geodezyjnej jako droga
dojazdowa do gruntów rolnych.
17/
Zebranie wiejskie wsi Brochocin zatwierdziło Plan Odnowy Miejscowości Brochocin,
niezbędny załącznik do aplikowania o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
18/

Dobiega końca remont dachów na zamku w Grodźcu.

19/

Zakończona została budowa chodnika przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie.

20/

Zakończone zostały prace przy dachu i elewacji budynku nr 13 w Jadwisinie.

21/

Wyremontowany został most na rzece Skora w Jadwisinie.

22/

Przekazana została do eksploatacji filia biblioteki gminnej w Uniejowicach.

Wójt gminy Mieczysław Słonina przekazał radnym :
-

informację z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 października 2008 r.,
informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych wniesionych na ostatniej sesji.
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Ponadto poinformował, że otrzymał protokół, autorstwa przewodniczącego komisji i
przewodniczącego rady gminy, z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i
Infrastruktury Gminy, podczas którego komisja dokonała oględzin stanu świetlic wiejskich.
Zwrócił uwagę na przywołanie w protokole § 39 pkt 3 Statutu Sołectwa Brochocin
stanowiącego, że „ Kontrolę działalności sołectwa sprawuje zarząd gminy. Zarząd gminy ma
obowiązek dbać, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody, a środki finansowe były
wydatkowane zgodnie z prawem i statutem „. W odniesieniu się do tego zapisu przywołał §
39 pkt 1 i 2 Statutu Sołectwa Brochocin „ Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje rada
gminy. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:
dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji,
dokonywanie lustracji sołectwa w obecności sołtysa,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa. „
Zwrócił się o poinformowanie, co rada gminy zrobiła w tym zakresie. Ponadto, w
ustosunkowaniu się do ustaleń komisji, zapytał:
przez kogo zostały wyłamane zawiasy w drzwiach do świetlicy na osiedlu w
Zagrodnie,
kto ma dokonywać przeglądu pieca centralnego ogrzewania na osiedlu w Zagrodnie,
piec ma się włączać i wyłączać,
dlaczego komisja nie zauważyła niebezpiecznie otwierających się drzwi w świetlicy
w Brochocinie, przewracającego się ogrodzenia świetlicy w Wojciechowie,
które okna są do wymiany w świetlicy w Jadwisinie,
dlaczego komisja nie dokonała oględzin małej świetlicy w Olszanicy,
dlaczego komisja nie zauważyła, że rynny na budynku świetlicy w Uniejowicach
wymagają pilnego wyczyszczenia oraz, że należy założyć rynnę spustową od strony młyna,
dlaczego komisja nie zauważyła, że w budynku świetlicy w Zagrodnie trzeba
odwodnić kotłownię i teren wokół świetlicy.
Stwierdził, że w każdym obiekcie, w którym są hermetyczne okna i gładź, będzie wilgoć.
Powiedział, że w Jego ocenie protokół z tego posiedzenia komisji jest płytki i nieobiektywny.
Wniósł:
aby przy przyjmowaniu budżetu na 2009 r. rada wprowadziła poprawki i przeznaczyła
środki finansowe na usunięcie usterek w świetlicach,
aby komisja dokonała analizy zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicach
wiejskich oraz dokonanych przez poszczególne rady sołeckie wpłat za korzystanie ze świetlic.
Ponadto poinformował, że sprawa wybudowania parkingu koło szkoły i kościoła w
Brochocinie nie jest prosta i będzie kosztowna. Są dwa projekty urządzenia parkingu, tj. na 17
stanowisk lub na mniej, przy drodze, przy czym w obydwu przypadkach trzeba będzie
przenosić rów i budować mur oporowy. Budowa musi być poprzedzona zleceniem wykonania
dokumentacji na to zadanie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Gminy Tadeusz Suchecki, w
ustosunkowaniu się do wypowiedzi wójta gminy wyjaśnił, że:
komisja nie dokonywała oględzin stanu małej świetlicy w Olszanicy, ponieważ została
poinformowana, że świetlica jest w trakcie przekazania dla OSP,
sołtys wsi Uniejowice nie zgłaszał, że na obiekcie świetlicy brakuje rynny spustowej,
sołtys wsi Zagrodno nie pokazywał komisji kotłowni, ani nie zgłaszał, że w kotłowni
stoi woda.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski wyjaśnił, że komisje stałe rady gminy są
od tego, żeby wizytować, a następnie składać wójtowi wypracowane wnioski. Wójt
przedstawia wnioski radzie gminie na sesjach, co w dniu dzisiejszym uczynił, a Jego zdaniem
w postępowaniu żadnej ze stron nie było niczego niewłaściwego.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Tadeusz Suchecki stwierdził, że jeżeli są
emocje związane z jakimś tematem, to znaczy , że jest dobrze. Wyjaśnił, że komisja podczas
oględzin obiektów pytała sołtysów o problemy, a sołtysi mówili o nich bardziej lub mniej
obszernie. Stąd nie wszystkie sprawy mają odzwierciedlenie w protokole. Dodał, że komisja
nie robiła oceny technicznej, ponieważ na tym się nie zna.
Radny Andrzej Kaliciak, w ustosunkowaniu się do wypowiedzi wójta, zapytał, gdzie jest
nadzór ze strony Urzędu Gminy nad robotami wykonywanymi w świetlicach. Stwierdził, że
p. Podbielski powinien dopilnować każdej roboty, każdego wykonawcy, w tym np. tego, żeby
firma montująca drzwi do świetlicy na osiedlu założyła ogranicznik, dzięki któremu zawiasy
nigdy by się nie wyłamały. Zapytał, dlaczego ściany nie są wykańczane piaskiem i wapnem,
skoro wiadomo, że na regipsy, przy szczelnych oknach, wyjdzie wilgoć.
Radna Helena Ceglarska zwróciła uwagę, że komisja w protokole nie opisała drzwi do toalet
wewnętrznych w świetlicy na osiedlu w Zagrodnie. Poinformowała, że te drzwi są dziurawe,
pozaklejane gipsem, który odpada.
Radna Antonina Rystau – sołtys wsi Wojciechów – poinformowała, że sprawą ogrodzenia
zajmie się sołectwo. Przypomniała natomiast, że kosztem szatni zostały wykonane w
świetlicy toalety wewnętrzne, ponieważ to była sprawa najpilniejsza. Aktualnie rozważana
jest możliwość wybudowania dobudówki do pomieszczenia gospodarczego, w której
zostałaby urządzona szatnia, ponieważ nie ma gdzie złożyć stołów, krzeseł i innego sprzętu.
Radna Jadwiga Jankowska, w odniesieniu do propozycji zwiększenia w budżecie gminy
2009 r. środków na remont świetlic wiejskich zwróciła uwagę, że w miejscowości Zagrodno
są dwie świetlice, tj. jedna wiejska komercyjna oraz druga niekomercyjna- przy parafii, z
której korzystają mieszkańcy Zagrodna i Uniejowic, którzy nie mają pieniędzy na
korzystanie ze świetlicy wiejskiej. Stwierdziła, że w związku z tym przydałaby się na
świetlicę przy parafii nawet skromna dotacja, ponieważ ten obiekt także wymaga nakładów na
remonty.
Radna Jadwiga Cybin podziękowała Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Gminy za to, że
dzięki opisaniu stanu faktycznego świetlicy w Brochocinie ujrzały światło dzienne fakty,
które sygnalizowała od lat. Zwróciła uwagę, że sołtys tej wsi nawet nie pofatygował się na
spotkanie z komisją, chociaż, jak chce być sołtysem, to powinien znać swoje obowiązki i
powinien wiedzieć, co do niego należy. W ustosunkowaniu się do zarzutów wójta zwróciła
uwagę, że radni nie są fachowcami w każdej dziedzinie i chętnie mogą podczas takich
posiedzeń korzystać z pomocy inspektora nadzoru.
Radny Stanisław Bachmatiuk, jako członek Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Gminy
stwierdził, że bałagan przed i w świetlicy w Brochocinie przekracza bariery dźwięku.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Gminy Tadeusz Suchecki, w
ustosunkowaniu się do wypowiedzi radnej Jadwigi Jankowskiej poinformował, że komisja nie
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dokonywała oględzin świetlicy przy parafii w Zagrodnie, ponieważ obiekt ten nie jest
własnością gminy. Dodał, że gospodarzem tego obiektu jest ksiądz proboszcz.
Radna Jadwiga Jankowska wyjaśniła, że intencją Jej wypowiedzi było to, żeby radni
zauważyli, iż w Zagrodnie jest taka świetlica, która służy mieszkańcom, parafianom i dlatego
też warto jej pomóc. Dodała, że świetlica przy parafii nie jest dochodowa i dlatego ciężko ją
utrzymać.
Radny Waldemar Chudziński wyraził żal, że komisja nie zajęła się także obiektem Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie pod kątem wykonywanego remontu. Poinformował, że reakcje
na Jego uwagi odnośnie usterek są cyniczne. Zwrócił się do Komisji Rolnictwa i
Infrastruktury Gminy o zajęcie się tą sprawą.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski wyjaśnił, że sprawy zgłoszone przez
radnego Waldemara Chudzińskiego zostały częściowo załatwione.

Do pkt 3.
Stanisław Skuła
--------------------

zgłosił, że w piwnicy szkoły w Radziechowie znowu
pojawiła się woda, dodał, że wykonane odwodnienie musiało
zostać naruszone podczas modernizacji nawierzchni drogi,
ponowił zgłoszenie w sprawie konieczności postawienia
barierki koło przepustu pod drogą przy szkole w Radziechowie,
w uzasadnieniu powiedział, że szczególne zagrożenie stwarza
jej brak w okresie zimowym, ponieważ jest ślisko, łatwo można
pośliznąć się z drogi w dół,
zgłosił, że boisko szkolne w Radziechowie jest
zamknięte po zakończeniu lekcji, młodzież nie ma możliwości
skorzystania z boiska w godzinach popołudniowych,
zgłosił, że wiata przystankowa w Radziechowie od
strony Olszanicy grozi katastrofą budowlaną, a korzystają
z niej przede wszystkim dzieci szkolne,
zwrócił się z prośbą, aby przy konstruowaniu budżetu
gminy na 2009 r. rada gminy powróciła do tematu przyznawania
z budżetu gminy środków na dofinansowanie remontów
zabytkowych kościołów w gminie. Poinformował, że
mieszkańcy wsi Radziechów podjęli się remontu kościoła, lecz
nie są w stanie sami sfinansować tego zadania, choćby mieli dać
po 1000 zł od rodziny, ponieważ na wykonanie niezbędnych
robót potrzeba 150 tys. zł.

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

-

ponownie zgłosił pilną potrzebę wycięcia zwisających
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gałęzi drzew, suchych drzew oraz zakrzaczenia z rowów przy
drogach powiatowych Zagrodno – Grodziec i Grodziec Olszanica,
zgłosił, że w drodze powiatowej Zagrodno – Grodziec,
na wysokości krzyża od strony Zagrodna, jest coraz większa
dziura, która stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi,
zgłosił pilną potrzebę wybudowania śmietnika na
cmentarzu komunalnym w Grodźcu, w uzasadnieniu powiedział,
że kubły na śmieci są za małe, nie zdają już egzaminu, ponieważ
ludzi na cmentarzu przybywa, dodał, że mieszkańcy we
własnym zakresie urządzili parking przy cmentarzu.

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

Walentyna Tkaczyszyn
-----------------------------

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

zapytał, czy została już naprawiona syrena strażacka
jednostki OSP w Zagrodnie, poinformował, że syrena nie
działała z 17 na 18 listopada, kiedy był pożar w Wojciechowie.

zgłosiła pilną potrzebę wybudowania chodnika przy
drodze wojewódzkiej w Łukaszowie na długości 200 m ,
w uzasadnieniu powiedziała, że dzieci szkolne, idąc drogą
na przystanek i z przystanku, muszą uciekać do rowu przed
jadącymi samochodami, zwłaszcza, gdy samochody się
wymijają.

zwrócił się z prośbą o wycięcie drzew przy świetlicy
wiejskiej w Uniejowicach, ponieważ rady sołeckiej nie stać
na wykonanie tego zadania, a drzewa zagrażają budynkowi
świetlicy,
zwrócił uwagę, że wykonawca maluje elewację
świetlicy nocami, gdy jest ciemno, poddał pod wątpliwość
jakość wykonania tych robót,
poinformował, że nowe rynny na budynek świetlicy
w Uniejowicach są kupione, nie ma ich jednak kto założyć,
ponowił prośbę o postawienie tablicy ogłoszeń koło
sklepu p. Podbielskiego w Uniejowicach,
zwrócił się o poinformowanie, dlaczego jest nieczynna
sala komputerowa przy remizie OSP w Zagrodnie i kiedy będzie
czynna,
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zwrócił się o wyasygnowanie z budżetu gminy środków
na zakup kostki na chodnik koło świetlicy w Uniejowicach,
w uzasadnieniu powiedział, że chodnik jest bardzo potrzebny,
ponieważ podczas opadów woda z podwórza przed salą spływa
pod budynek.

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

Jadwiga Jankowska
------------------------

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

poinformowała, że PKS Złotoryja zlikwidował trzy
kursy autobusowe, przy czym mieszkańcy odczuli najbardziej
brak jednego z nich, tj. z godziny 18.4o z Bolesławca do
Złotoryi. Największy problem ma młodzież szkolna, która
nie ma czym wrócić do domu. Młodzież korzysta z przewozów
prywatnych, ale kursy te kończą się w Iwinach, do Olszanicy
i dalej nie ma czym dojechać, w związku z czym idzie pieszo.
Zwróciła się z prośbą, aby wójt poparł starania mieszkańców
o uruchomienie kursu przez PKS Bolesławiec, który umożliwi
młodzieży powrót do domu. Dodała, że wstępne rozmowy
z PKS zostały w tej sprawie przeprowadzone. Ponadto
zwróciła się z prośbą o prowadzenie rozmów z przewoźnikiem
prywatnym z naszej gminy, aby rozszerzył swoją działalność
na powiat bolesławiecki, ponieważ problem komunikacji
na terenie gminy jest duży.
zwróciła się o poinformowanie, kiedy rozpocznie się
budowa sanitariatów w świetlicy w Olszanicy.

zgłosiła, że w asfalcie zjazdu na drogę główną, od strony
posesji p.Gałasa, przy kościele w Zagrodnie są dziury, które
trzeba pilnie połatać. Ponadto zaproponowała postawienie
na tym zjeździe znaku „ stop „, ponieważ zwłaszcza młodzi
kierowcy z tego zjazdu z rozpędem wjeżdżają na ulicę główną.
Zwróciła się o pozytywne rozpatrzenie tego zgłoszenia jeszcze
przed świętami, ponieważ dodatkowo w okresie świątecznym
w kościele odbędzie się występ Golec uOrkiestra.

zgłosiła, że w Brochocinie także jest
problem komunikacyjny. Poinformowała, że mieszkańcy
na zebraniu wiejskim zwracali się do wójta o sprawdzenie
wyjazdu od posesji. p. Smutka, ale do tej pory nie mają
żadnej odpowiedzi w tej sprawie.
poinformowała, że jeden z mieszkańców wsi Brochocin
zwracał się do wójta o przeniesienie lampy oświetlenia
ulicznego zza oczyszczalni w okolice posesji nr 1. Zwróciła się
o poinformowanie, czy sprawa jest załatwiana.
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Antonina Rystau
---------------------

na podstawie akcji gaszenia ostatniego pożaru w
Wojciechowie zgłosiła, że w hydrantach nie ma ciśnienia wody,
straż była zmuszona jeździć po wodę do Modlikowic, a to
spowodowało, że budynku nie udało się uratować. Stwierdziła,
że gdyby tej nocy był wiatr, to spaliłoby się więcej budynków,
ponieważ Wojciechów ma zwartą zabudowę. Ponadto
poinformowała, że w takich przypadkach nie ma żadnej
możliwości skontaktowania się z kierownikiem Zakładu Usług
Komunalnych w Zagrodnie, ani wójtem. Nie było też straży
z Zagrodna, ponieważ jak się okazało ta straż od kilku tygodni
ma zepsutą syrenę. Stwierdziła, że tą sprawą powinny się zająć
wyższe instancje, ponieważ dom się spalił.
poinformowała, że podczas pierwszego ataku zimy
w tym roku droga powiatowa przez Wojciechów była
nieprzejezdna, samochody jeździły slalomem, a ciężkie,
z burakami, wcale nie mogły się poruszać. Wniosła
o przekazanie sołtysom numerów telefonów, pod którymi
można zgłaszać o każdej porze wszystkie utrudnienia na
drogach w okresie zimowym.
zwróciła uwagę, że przy pojemnikach na odpady koło
przystanku PKS w okolicy Urzędu Gminy w Zagrodnie
jest straszny bałagan.
zgłosiła pilną potrzebę postawienia znaków ograniczenia
prędkości do 40 km/ h na drodze powiatowej z każdej strony
wsi Wojciechów, ponieważ samochody przez wieś jeżdżą
szybko, stanowiąc tym zagrożenie dla dzieci dojeżdżających
do szkoły.

Do pkt 3a.
Wójt gminy Mieczysław Słonina zwrócił się do radnych o rozważenie zmiany projektu
planowanego budynku remizo- świetlicy we wsi Brochocin ze względu na koszty realizacji
zadania, a w przyszłości koszty jego utrzymania. Poinformował, że powierzchnia użytkowa
obiektu wg wykonanego projektu wynosi 438,85 m² i obejmuje : wiatrołap, szatnię, bibliotekę
z czytelnią, dwie sale, pomieszczenie gospodarcze, magazynek i remizę strażacką. W
projekcie przyjęte zostało ogrzewanie elektryczne. Szacunkowy koszt realizacji zadania wg
tego projektu wynosi na dzień dzisiejszy 1,5 mln zł. Zaproponował, aby w Brochocinie była
budowana remizo – świetlica taka, jak w Grodźcu na bazie zaadaptowanego projektu.
Poinformował, że w tej sprawie odbyło się spotkanie z projektantem p. Bilikiem, który
zadeklarował zaadaptowanie projektu w terminie do 20 stycznia 2009 r. za kwotę 21 tys. zł.
Wyjaśnił, że według tego projektu powierzchnia użytkowa wynosiłaby 320 m ² i byłaby
także ogrzewana elektrycznie. Koszt budowy obiektu na dzień według tego wariantu
wynosiłby 1.120.000,00 zł. Poinformował, że maksymalne dofinansowanie budowy świetlicy
wynosi 500 tys. zł. Pozostałe środki muszą pochodzić z kredytu, nie ma dofinansowania do
budowy remizy.
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Radna Jadwiga Cybin przypomniała, że sprawą budowy remizo – świetlicy gmina zajmuje się
od lat. Stwierdziła, że błędem byłoby wydawać kolejne pieniądze na dokumentację.
Podkreśliła, że remizo – świetlica jest budowana dla dwóch wsi, tj. dla Brochocina i
Łukaszowa. Poinformowała, że pomieszczenie biblioteki w Brochocinie jest cały czas
ogrzewane dmuchawą, ponieważ jest ciągle zalewane wodą i zawilgocone. Zwróciła uwagę,
że budowa obiektu była przedmiotem warsztatów, na których wszystko zostało
zaakceptowane.
Radna Teresa Doktor stwierdziła, że w praktyce świetlica w Brochocinie nie będzie świetlicą
dla dwóch miejscowości, a koszt jej budowy nie będzie niski. Zaproponowała wybudowanie
w Brochocinie tańszego obiektu i przeznaczenie zaoszczędzonych środków w wysokości 400
tys. zł na budowę świetlicy w Łukaszowie.
Radny Stanisław Skuła w swojej wypowiedzi poparł stanowisko radnej Jadwigi Cybin.
Potwierdził, że o sprawie budowy świetlico – remizy z biblioteką we wsi Brochocin mówi się
od dawna. Stwierdził, że obiekt powinien być budowany według opracowanego wcześniej
projektu, a sprawa budowy świetlicy w Łukaszowie powinna zostać odłożona na przyszłość.
W odpowiedzi na pytanie radnego Tadeusza Sucheckiego radna Jadwiga Cybin
poinformowała, że projekt był konsultowany z mieszkańcami wsi Brochocin.
Radny Stanisław Bachmatiuk poddał pod wątpliwość budowę remizy we wsi Brochocin,
ponieważ przynajmniej na razie strażacy tej wsi nie są aktywni, a nawet jak będą, to w
hydrantach i tak nie będzie wody. Ponadto dodał, że zaraz się okaże, iż radny Leon Wijatyk
zechce mieć straż w Jadwsinie.
Radny Tadeusz Suchecki wniósł, aby w sprawie budowy remizy wypowiedzieli się sołtysi
wsi.
Sołtys wsi Grodziec Joanna Mrozik wyraziła nadzieję, że świetlica w Brochocinie nie
zostanie tak spartaczona , jak świetlica w Grodźcu.
Sołtys wsi Radziechów Jan Siemianowski stwierdził, że zapał młodych ludzi do działania w
straży nie będzie trwał długo, ponieważ wkraczając w dorosłe życie pójdą w świat, wyjadą za
pracą i nie będą mogli być czynni. Ponadto szkolenie ochotników jest kosztowne, a
dodatkowo żaden zakład nie zwolni nikogo do udziału w szkoleniu. Opowiedział się za
budową samej świetlicy we wsi Brochocin, ponieważ nawet, jak będzie remiza, to nie będzie
co do niej wstawić, gdyż w takich jednostkach są tylko stare żuki i ręczne pompy.
Sołtys wsi Zagrodno Piotr Janczyszyn przychylił się do stanowiska sołtysa Jana
Siemianowskiego. Stwierdził, że gminie wystarczą trzy jednostki OSP, ale dobrze
wyposażone.
Sołtys wsi Łukaszów Andrzej Orłowski poparł budowę świetlicy bez remizy. Stwierdził, że
młodzież z Łukaszowa na pewno skorzysta ze świetlicy w Brochocinie. Nadmienił, że w
Łukaszowie nie ma nawet placu zabaw dla dzieci.
Sołtys wsi Wojciechów Antonina Rystau przychyliła się do propozycji budowy samej
świetlicy we wsi Brochocin. Stwierdziła, że remiza bez wyposażenia będzie bezwartościowa.
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Za przykład podała jednostkę z Wojciechowa, która podczas ostatniego pożaru we wsi
Wojciechów nie miała czym jego gasić. Stwierdziła, że w tym zakresie nic się nie zmieni,
także w Brochocinie, ponieważ gmina nie ma pieniędzy na straż.
Radny Tadeusz Suchecki zaproponował przeprojektowanie ogrzewania w planowanej
świetlicy w Brochocinie, ponieważ koszty ogrzewania elektrycznego będą nie do
udźwignięcia przez samorząd.
Radna Jadwiga Cybin podziękowała sołtysom za stanowiska w sprawie budowy remizy we
wsi Brochocin. Poinformowała, że wójt zna strażaków z Brochocina i ich zaangażowanie.
Stwierdziła, że drugi projekt remizo -świetlicy, zaproponowany przez wójta, nie wnosi nic
nowego. Zapytała, dlaczego wcześniej nikt nic nie mówił o zamiarach zmiany projektu.
Dodała, że jej zdaniem sprawa ogrzewania jest do dyskusji.
Radny Stanisław Skuła stwierdził, że ogrzewanie powinno zostać zmienione na tradycyjne,
ponieważ świetlica przez pięć lat nie będzie mogła na siebie zarabiać. W nawiązaniu dodał, że
źle się stało, iż sala gimnastyczna w Radziechowie nie jest ogrzewana ze szkoły, tylko ma
kosztowne ogrzewanie olejowe. Stwierdził, że elektryczne ogrzewanie świetlicy jest nie do
przyjęcia.
Radny Waldemar Chudziński zapytał, czy w praktyce nie będzie mogło być tak, że remiza
będzie wykorzystywana w inny sposób, tzn. zagospodarowana na prowadzenie innej
działalności, jeżeli jednostka strażacka nie będzie tam funkcjonowała.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że gmina będzie budowała remizę za własne
pieniądze, ponieważ na to nie otrzyma żadnego dofinansowania. Remizo - świetlica będzie
musiała być budowana zgodnie z projektem, ponieważ w projekcie są wszystkie uzgodnienia,
jest pozwolenie na budowę, które trzeba będzie tylko wznowić. Ogrzewanie obiektu nie może
być na obecnym etapie zmienione.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że rada gminy do tej pory
nie znała projektu remizo – świetlicy we wsi Brochocin.
Radny Andrzej Kaliciak poinformował, że z radą gminy nikt nie konsultował projektu.
W związku z tym wyraził swoje zaskoczenie tym, że rada gminy ma teraz decydować o jego
zmianie.
Radna Helena Ceglarska poinformowała, że projekt świetlicy na osiedlu w Zagrodnie został
opracowany z pominięciem poczynionych uzgodnień, o czym nikt nie został poinformowany.
Dodała, że jest urzędnik gminy, który to wszystko tak zleca.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że mieszkańcy wsi
Brochocin chcą budowy remizy, o czym świadczy Plan Odnowy Miejscowości.
Wójt gminy Mieczysław Słonina omówił opracowany Plan Odnowy Miejscowości Brochocin
oraz warunki pozyskania środków unijnych.
Radny Andrzej Kaliciak stwierdził, że zapisy o tym, jak to mieszkańcy będą dbać o nową
świetlicę są piękne, a w rzeczywistości Jego zdaniem w świetlicy będzie tak, jak teraz, tzn.
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będzie chlew. Dodał, że sołtysowi wsi Brochocin powinny być odebrane klucze od tego
obiektu.
Radna Teresa Doktor stwierdziła, że wszyscy radni są za wybudowaniem świetlicy w
Brochocinie, problem dotyczy tylko tego, czy wybudować mniejszą i tańszą, czy większą i
droższą.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14
radnych. Poddał pod głosowanie propozycję budowy świetlico – remizy we wsi Brochocin
według nowego projektu, tj. takiego obiektu, jaki jest w Grodźcu.
Rada gminy w głosowaniu jawnym sześcioma głosami opowiedziała się za budową obiektu
remizo- świetlicy poddanego pod głosowanie.
Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poddał pod głosowanie budowę
obiektu wielofunkcyjnego, tj. świetlicy, remizy i biblioteki, wg istniejącej dokumentacji.
Rada gminy w głosowaniu jawnym sześcioma głosami opowiedziała się za budową obiektu
wielofunkcyjnego.
Po przerwie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski w obecności 14 radnych
przeprowadził ponowne głosowanie, które także dało wynik remisowy.
Radny Tadeusz Suchecki zapytał, czy w tańszym projekcie, tj. z Grodźca można wydzielić
bibliotekę.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14
radnych. Poddał pod głosowanie III wariant budowy remizo - świetlicy we wsi Brochocin, tj.
wybudowanie takiego obiektu, jak jest w Grodźcu z uwzględnieniem biblioteki.
Rada gminy w głosowaniu jawnym opowiedziała się za budową obiektu wg III wariantu 11
głosami „za”.
Do pkt 4.
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 poinformował, że Komisja Budżetu i
Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2008 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Wyjaśnił, że w związku z koniecznością wprowadzenia dodatkowych zmian został
przygotowany nowy projekt tej uchwały. Odczytał projekt uchwały po zmianach.
Poinformował, że nowy projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju
Gminy na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, przed sesją.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Teresa Doktor poinformowała, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Skarbnik gminy Violetta Piętoń wyjaśniła, że projekt uchwały został zmieniony w związku z
tym, iż gmina dostała więcej pieniędzy na modernizację nawierzchni drogi w Uniejowicach.
Ponadto wpłynęła darowizna dla świetlicy na osiedlu w Zagrodnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski 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 dokonała zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2008 r. podejmując w tej sprawie uchwałę.
Uchwała Nr XXII/120/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmian w planie dochodów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------i wydatków budżetu gminy na 2008 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------------2/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brochocin.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Gminy na
posiedzeniu w dniu 18 listopada 2008 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Gminy Tadeusz Suchecki poinformował,
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 14 radnych, projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/121/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miejscowości Brochocin stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------3/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
ustalenia 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.
Sekretarz gminy Urszula Łabędzka wyjaśniła, że podjęta w tej sprawie uchwała na sesji w
dniu 30 października 2008 r. została przesłana do nadzoru Wojewody Dolnośląskiego. Na
temat tego typu uchwał zmieniła się interpretacja nadzoru. Organ nadzoru stwierdził, że jest
to akt prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, podczas gdy do tej pory taka uchwała była traktowana jako uchwała
okołobudżetowa.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 19 listopada
2008 r.
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 14 radnych, projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/122/08 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 7 do protokołu.
--------------------------------------------------------Do pkt 5.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że radni otrzymają na piśmie odpowiedzi na
wniesione interpelacje i zapytania. Ponadto wyjaśnił, że syrena strażacka w Zagrodnie jest
sprawna, ale zawiódł system selektywnego alarmowania. Problem był znany, dodatkowo taka
sytuacja miała miejsce w jednostce OSP w Olszanicy. Z powodu braku środków finansowych
na ten cel do końca bieżącego roku będzie funkcjonował inny system powiadamiania. Straż z
Zagrodna nie wyjechała do pożaru w Wojciechowie z niewiadomych przyczyn, ponieważ
strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na pagery. W ustosunkowaniu się do zgłoszenia
dotyczącego hydrantów poinformował, że ciśnienie w nich jest prawidłowe, co zostało
stwierdzone komisyjnie. Każda jednostka ratowniczo – gaśnicza ma na wyposażeniu klucz do
uruchomienia hydrantu.
Radny Stanisław Bachmatiuk stwierdził, że hydrantów nikt nie sprawdza, Zakład Usług
Komunalnych w Zagrodnie lekceważy tą sprawę. Zasuwy do hydrantów są pozamykane,
pozarastane i nie wiadomo gdzie się znajdują.
Radny Stanisław Skuła przypomniał, że zasuwy są zamknięte, ponieważ ludzie kradli wodę z
hydrantów, woda zamarzała.
Do pkt 6.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 14 głosami
„ za „ .
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Do pkt 7.

1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zwrócił się do radnych o
przekazywanie do pracownika obsługującego radę gminy ankiet otrzymanych z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie.

2/
Radny Andrzej Kaliciak zapytał, czy gmina decydując się na wykonywanie remontów
nie może konsultować się z fachowcami na temat tego, czy w danym obiekcie można kłaść
płyty gipsowe, czy tylko tynk, czy gips, czy gładź, itp., ponieważ do tej pory sobie z tym nie
radzi. W remontowanych obiektach odpadają tynki, jest wilgoć, cały czas do nich się dokłada
i cały czas jest źle. Stwierdził, że najwyższy czas coś z tym zrobić.

3/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska poinformowała, że chodnik w Olszanicy został
już odebrany, ale nie zostało naprawione pobocze z prawej strony drogi na odcinku od
krzyżówki na Radziechów do góry, w stronę osiedla. Dodała, że wykonawca chodnika miał to
pobocze wyrównać i wysypać frezem. Poinformowała, że pobocze jest nierówne, najgorsze
zagrożenie jest wymijaniu aut, gdyż wtedy nie trudno jest o zsunięcie się do rowu.

4/
Sołtys wsi Radziechów Jan Siemianowski poinformował, że we wrześniu br.
przestało funkcjonować centrum komputerowe w remizie OSP w Zagrodnie. Wyjaśnił, że
realizowany ze środków unijnych projekt może być dalej kontynuowany przy finansowej
pomocy gminy do 2013 roku. Podkreślił duże zainteresowanie prowadzonymi zajęciami,
które odbywały się w ramach tego projektu. Wniósł o przyznanie z budżetu gminy środków
na ten cel.

5/
Radna Helena Ceglarska przypomniała, że w dniach 27 – 28 grudnia br. w kościele w
Zagrodnie odbędzie się przegląd zespołów kolędniczych. Poinformowała, że są jeszcze do
nabycia cegiełki na występ Golec uOrkiestra.

6/

Wójt gminy Mieczysław Słonina:

poinformował, że w najbliższy poniedziałek lub wtorek stosowne służby uruchomią i
sprawdzą ciśnienie wody w hydrancie w Wojciechowie, który, jak twierdzi radna Antonina
Rystau, nie zadziałał podczas pożaru,
przy każdej budowie prowadzonej przez gminę zatrudniany jest inspektor nadzoru,
pan Mieczysław Podbielski nie pełni takiej funkcji, każde zadanie realizowane jest zgodnie z
dokumentacją,
gmina nie ma umowy na prowadzenie centrum komputerowego w remizie OSP w
Zagrodnie i nie partycypowała w kosztach jego funkcjonowania. Możliwości w tym zakresie
są uzależnione od uruchomienia programów unijnych pozwalających na dofinansowanie tego
przedsięwzięcia, jego kontynuacji.
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Do pkt 8.
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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