Protokół Nr XXIII/08
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 30 grudnia 2008 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 9.oo do godziny 10.5o.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15; radna nieobecna Jadwiga Cybin.
Ponadto udział wzięli :
--------------------------1/
2/
3/
4/
5/
6/

Mieczysław Słonina
Urszula Łabędzka
Violetta Piętoń
Marian Tarnowski
Maria Tarnowska
Bernadyna Siemianowska -

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
radca prawny
insp. Urzędu Gminy
kierownik 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, powitania zebranych, stwierdził ich prawomocność, odczytał porządek:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie Rocznego Planu Pracy Rady Gminy Zagrodno na 2009 r.
Podjęcie uchwał:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.,
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
na lata 2008 – 2010,
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009,
w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Zagrodno na lata 2009 – 2013,
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagrodnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

6. Przyjęcie harmonogramu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Brochocin.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
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Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie
między sesjami. Poinformował, że:
1/
W budynku Urzędu Gminy wyremontowane zostały niektóre pomieszczenia, w roku
przyszłym planowana jest wymiana dachu na przybudówce i okien, a w roku 2010 wymiana
centralnego ogrzewania.
2/
Nie ma wykonawcy na opracowanie dokumentacji stacji uzdatniania wody
w Olszanicy i dokumentacji na kompleksowe zagospodarowanie osiedla domków
jednorodzinnych w Łukaszowie, ponieważ nikt nie chce przyjąć takich zleceń za kwotę 14
tys. euro. Na wykonanie tych dokumentacji po nowym roku zostanie ogłoszony przetarg.

3/
Rolnicy byli na bieżąco informowani na temat przyznawania dopłat z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej
charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Nowe wnioski można składać do Agencji Rynku
Rolnego we Wrocławiu od 1.12. 2008 r. do 15.02. 2009 r. za zużyty materiał siewny jesienią
bieżącego roku. Ponadto rolnicy poszkodowani w wyniku klęski suszy na bieżąco byli
informowani o możliwości pozyskania kredytów klęskowych.
4/
Wydane zostały zezwolenia na wycięcie drzew w miejscowościach:
Grodziec: sześciu olch, pięciu wierzb, rosnących w obrębie działki nr 590 stanowiącej
własność osoby fizycznej,
Uniejowice: sześciu lip, jednego dębu, jednej brzozy, rosnących w obrębie działki nr
62/5 stanowiącej własność osoby fizycznej,
Olszanica: dwóch jesionów rosnących w obrębie działki nr 903 stanowiącej własność
gminy,
Olszanica: podcięcie konarów drzew rosnących w pasie drogi żwirowej Olszanica –
Grodziec.
Ponadto na wniosek Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Oddział w Legnicy wydane zostało zezwolenie na wycięcie 45 drzew, w tym 34 olch i 11
wierzb rosnących w korycie i na skarpach rzeki Skory w obrębie Jadwisina.
5/
Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów
komunalnych stałych wynika, że w okresie sprawozdawczym zawarte zostały trzy umowy na
zbiórkę odpadów komunalnych stałych, natomiast dwie umowy na te usługi zostały
rozwiązane. Na odpady komunalne ciekłe nie zawarta została żadna umowa.
6/
Po wystąpieniu do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu, Firmy
ENEKO z Chojnowa, Spółki KOM- BŁYSK TRANS – FORMES w Środzie Śląskiej z
propozycją złożenia ofert na zbiórkę odpadów segregowanych, z uwagi na fakt, że
dotychczasowa umowa z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu z dniem
31 grudnia 2008 r. wygasa, gmina otrzymała jedną ofertę , złożoną przez Firmę ENEKO z
Chojnowa.
7/
Na wniosek Spółki „ WALBET” A.D.K. Walkowiak zaopiniowany został pozytywnie
uproszczony plan ruchu Zakładu Górniczego „ Radziechów I „ z uwzględnieniem
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sukcesywnej rekultywacji i zagospodarowania terenów zbędnych i nieprzydatnych do
eksploatacji.
8/
Podpisany został aneks nr 1 do umowy zawartej ze Spółką KOM – BŁYSK TRANS –
FORMES z siedzibą w Środzie Śląskiej w sprawie wzrostu cen od 1 stycznia 2009 r. za
przyjęcie odpadów z kwoty 75 zł do 100 zł za 1 tonę / tj. o 33 % /. Wzrost cen wynika z
Rozporządzenia Rady Ministrów z 14.10. 2008 r. zmieniającego stawki opłat za korzystanie
ze środowiska.
9/
Odłowione zostały dwa bezdomne psy w miejscowości Olszanica i Zagrodno. Psy
zostały umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Koszt pobytu psa
wynosi 18 zł za każdy dzień, aż do momentu zejścia ze stanu.
10/
Złożony został wniosek i podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym w Złotoryi o
dofinansowanie zadania „ Realizacja programu ekologicznego 4 x PARK „ realizowanego
przez Szkołę Podstawową w Uniejowicach.
11/
Rozliczone zostały zadania:
„ Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie”,
„ Wykonanie trybun na stadionie wiejskim w miejscowości Olszanica”.
12/
Na posiedzeniu Gminnej Rady Sportu zostało złożone sprawozdanie z wykonania
środków finansowych w roku 2008 przez kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe.
13/
Zakończone i odebrane zostało zadanie „ Remont dachów części obiektów zamku
Grodziec” wg zaleceń pokontrolnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
14/
Odebrana została droga dojazdowa do gruntów rolnych nr 462 i 463 o nawierzchni
asfaltowej w miejscowości Uniejowice.
15/

Wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy na:

budowę budynku mieszkalnego z garażem na działce nr 975/2 obręb Zagrodno,
zabudowę przedsionka przy budynku mieszkalnym na działce nr 632/1 obręb
Olszanica.
Wszczęte zostały postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach
zabudowy na:
budowę budynku mieszkalnego z garażem na działce nr 404/1 obręb Uniejowice,
stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w firmie „ Skup Złomu” na
działce nr 179 obręb Grodziec.
Wydane zostało postanowienie opiniujące zmianę koncesji na wydobywanie kruszywa
naturalnego ze złoża „ Radziechów I „ w miejscowości Radziechów.
16/
Wydane zostały zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na
handel w miejscowości Zagrodno oraz stolarstwo w miejscowości Brochocin oraz cztery
decyzje zmieniające wpis do ewidencji działalności gospodarczej w miejscowości Brochocin,
Zagrodno i trzy decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
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17/
W dniu 28 grudnia br. w Kościele Parafialnym w Zagrodnie odbył się X Jubileuszowy
Przegląd Zespołów Kolędniczych „ Z kolędą po Kresach”. W przeglądzie wzięło udział 10
zespołów kolędniczych. Prezes Stowarzyszenia Promocji Kultury „ TERAZ ZAGRODNO „
w Zagrodnie zaprosiła do udziału w kolędowaniu zespół GOLEC uOrkiestra, który swoim
występem zakończył uroczystości jubileuszowe.
18/
Wydane zostały decyzje w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego w zakresie nauki zawodu:
sprzedawca dla dwóch młodocianych z miejscowości Brochocin,
mechanik pojazdów samochodowych dla dwóch młodocianych z miejscowości
Uniejowice,
blacharz samochodowy dla jednego młodocianego z miejscowości Zagrodno,
ślusarz dla jednego młodocianego z miejscowości Zagrodno.
W dniu 22 grudnia br. została podpisana umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych „ PFRON” na realizację obszaru A pilotażowego programu
pn. „ Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie”.
19/
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Zagrodnie na posiedzeniu w dniu 10 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż piwa w miejscowości Grodziec nr 32 A
„ ogródek piwny” i przyznała dofinansowanie w kwocie 500 zł do organizacji otwartego
spotkania poświęconego „ Tradycjom Bożonarodzeniowym”. Spotkanie organizowane jest
dla dzieci i ich rodziców i dziadków, w tym dla rodzin ubogich i patologicznych. Celem tego
przedsięwzięcia jest budzenie szacunku dla polskich tradycji chrześcijańskich, wdrażanie
nawyków kulturalnego spędzania wolnego czasu, zapobieganie nałogom, rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień, zacieśnianie więzi rodzinnych i społecznych.
Ponadto wójt gminy Mieczysław Słonina przekazał radnym:
-

informację z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji,
informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych wniesionych na ostatniej sesji.

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

zapytał, kiedy będą wycinane zaznaczone do wycięcia drzewa
wzdłuż drogi powiatowej z Olszanicy do Radziechowa i przez wieś
Radziechów, a także kiedy będą oczyszczone z zakrzaczenia rowy przy
drodze powiatowej z Olszanicy do Radziechowa.

Stanisław Bachmatiuk
--------------------------zapytał, czy p. Podbielski spotkał się już z p. Posadowskim
w sprawie faktury za malowanie elewacji świetlicy w Uniejowicach,
ponowił pilną potrzebę postawienia znaku „ ślepa droga”
przed drogą gminną w Uniejowicach , w kierunku Grodźca, ponieważ
samochody kierujące się do Grodźca muszą z tej drogi zawracać.
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Zaproponował, że dobrym rozwiązaniem byłoby także inne oznaczenie
kierunku na Grodziec.
Danuta Kraśnicka
----------------------

Antonina Rystau
---------------------

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

zwróciła się o rozwiązanie przez Nadleśnictwo problemu
dzikiego wysypiska w zatoce leśnej przy drodze wojewódzkiej
Olszanica – Garnczary.

zapytała, czy zostały wyciągnięte konsekwencje wobec osób,
które dokonały uszkodzenia nowej wiaty przystankowej
w Wojciechowie, czy wiata zostanie przywrócona do stanu
poprzedniego.

stwierdził, że władze powiatu nie traktują poważnie radnych
gminy Zagrodno, ponieważ zgłoszenia dotyczące stanu dróg
powiatowych nie są wykonywane lub są wykonywane tak, żeby
tylko zrobić. Ubytki są łatane plackami, które szybko wypadają, koło
Policji w Zagrodnie woda nadal stoi, tworzy się ogromna kałuża.
Wniósł, aby p. Grzybek zostało pokazane, jak wyglądają drogi
powiatowe na terenie gminy, ponieważ w niektórych miejscach ich
stan jest gorszy jak stan dróg polnych.

Tadeusz Suchecki
------------------------ poinformował, że woda z drogi koło Policji w Zagrodnie spływa
po tygodniu. Stojąca kałuża wody jest bardzo niebezpieczna.
Największe zagrożenie rozlewisko tej wody stanowi w okresie
zimowym, ponieważ zamarza.

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

zgłosiła, że w Olszanicy przy drodze powiatowej od strony
Grodźca, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, nadal podczas
opadów przy nowo wybudowanym chodniku tworzy się rozlewisko
wody,
zgłosiła, że w Zagrodnie w okresie zimowym lustro przy drodze
wojewódzkiej jest zamarznięte, nic w nim nie widać.

Józef Kozik
----------------

zgłosił pilną potrzebę posypywania i odśnieżania dróg
gminnych w okresie zimowym. Poinformował, że na drodze za rzeką
w Zagrodnie były już trzy wypadki,
-

ponowił pilną potrzebę odkrzaczenia rowów przy drodze
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powiatowej z Uniejowic do Grodźca, ponieważ na tej drodze jest
duży ruch, a przy tym zakrzaczeniu jest niebezpiecznie. Dodał, że
te roboty można właśnie wykonać w okresie zimowym.

Do pkt 4.
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt planu pracy Rady Gminy
Zagrodno na 2009 r.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych, projekt planu pracy
Rady Gminy Zagrodno na 2009 r. poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przyjęła plan pracy Rady Gminy Zagrodno na 2009 r.
13 głosami „ za „, przy 1 „ wstrzymującym „ .
Plan pracy Rady Gminy Zagrodno na 2009 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Do pkt 5.
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. Poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła 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 jednogłośnie dokonała zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2008 r. podejmując w tej sprawie uchwałę.
Uchwała Nr XXIII/ 123/08 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------na 2008 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
---------------------------------------------------------2/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Przewodniczący rady gminy odczytał projekt uchwały oraz pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie
budżetu na 2009 r. wraz z objaśnieniami, prognozą kwoty długu i informacją o stanie mienia
komunalnego.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń odczytała pozytywną opinię Gminnej Rady Sportu w sprawie
budżetu w dziale „ kultura fizyczna i sport „ na 2009 r.

6

Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projket uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy, a wszystkie ustalenia ze wspólnego
posiedzenia komisji dotyczące przyszłorocznego budżetu gminy zostaną skierowane na
posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w miesiącu styczniu 2009 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 uchwalenia
budżetu gminy na rok 2009.
Uchwała Nr XXIII/124/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 stanowi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 7 do protokołu.
-----------------------------------3/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2010.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy.
Radny Waldemar Chudziński zwrócił się o wyjaśnienie, z czego wynikają tak wysokie koszty
budowy sanitariatów przy świetlicy w Olszanicy.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że wcześniej przyjęta kwota, tj. 200 tys. zł,
była kwotą orientacyjną. Według nowej dokumentacji koszt budowy sanitariatów wraz ze
zbiornikiem bezodpływowym, bez szatni, wyniesie ponad 500 tys. zł. Ze swojej strony dodał,
że też jest tym zaskoczony.
Radny Tadeusz Suchecki stwierdził, że koszt budowy tych sanitariatów w stosunku do
kosztów budowy remizo – świetlicy we wsi Brochocin jest ogromny, przerażający. Zwrócił
się o pokazanie radnym dokumentacji.
Wiceprzewodniczący rady gminy Józef Kozik wyjaśnił, że rada gminy nie kwestionuje
potrzeby budowy sanitariatów, tylko koszty realizacji tego zadania. Zapytał, ile kosztowała
nowa dokumentacja.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że wykonanie nowej dokumentacji
kosztowało ponad 10 tys. zł.
Radny Tadeusz Suchecki zaproponował, aby zostały podjęte próby pozyskania środków z
zewnątrz na budowę tych sanitariatów, np. z PFRON.
Radna Jadwiga Jankowska zapytała, na ile oczek są zaprojektowane sanitariaty.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projektant przewidział
trzy oczka dla kobiet, dwa dla mężczyzn, plus pisuary i toaleta dla osób niepełnosprawnych,
wszystko według norm stosownie do ilości osób mogących korzystać jednorazowo ze
świetlicy.

7

Insp. Urzędu Gminy Mieczysław Podbielski wyjaśnił, że dokumentacja została przesłana do
Starostwa Powiatowego w Złotoryi w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Poinformował,
że będzie to przybudówka do świetlicy o pow. ok. 130 m².
Wójt gminy Mieczysław Słonina zaproponował przyjęcie projektu uchwały, a w najbliższym
czasie przyjrzenie się tej sprawie na posiedzeniach komisji.
Radna Jadwiga Jankowska zwróciła uwagę na koszty informatyzacji Urzędu Gminy, zapytała,
co się dzieje z komputerami zastępowanymi nowymi.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że komputery wycofywane z użytkowania są
przekazywane do utylizacji. Nowe komputery są konieczne ze względu na wprowadzaną
obsługę petenta w formie elektronicznej.
Sekretarz gminy Urszula Łabędzka dodała, że w roku 2009 wchodzi obowiązek ogłaszania
aktów normatywnych drogą elektroniczną, do czego też potrzebny jest nowy sprzęt.
Wracając do tematu budowy sanitariatów przy świetlicy w Olszanicy radna Teresa Doktor
zwróciła się o przyjęcie projektu uchwały. Zaproponowała, aby następnie sprawa była
śledzona, oceniania i opiniowana na posiedzeniach komisji rady gminy.
Wiceprzewodniczący rady gminy Józef Kozik stwierdził, że sprawa kosztów budowy
sanitariatów wyklaruje się po ogłoszeniu przetargu.
Radny Waldemar Chudziński poinformował, że w głosowaniu nad przyjęciem projektu
uchwały wstrzyma się od głosu, ponieważ uważa, że zapis odnośnie budowy sanitariatów
można zmienić.
Wiceprzewodniczący rady gminy Józef Kozik przypomniał, że rada gminy wcześniej
sugerowała, aby wszystkie zlecane projekty były konsultowane z gminą, a ponownie okazało
się, że wszystko dla wszystkich jest zaskoczeniem.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że założenia do projektu sanitariatów zostały
wypracowane przy udziale rady sołeckiej i radnych wsi Olszanica.
Radny Stanisław Skuła powiedział, że Jego zdaniem trzeba zrobić wszystko, żeby te
sanitariaty zostały wybudowane, ale po niższych kosztach.
Radny Andrzej Kaliciak zwrócił się o wykonanie przez projektanta ilościowego wykazu
materiałów przewidzianych na wybudowanie toalet.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że wszystkie wyliczenia zawiera dokumentacja.
Radna Jadwiga Jankowska poinformowała, że będzie głosowała przeciw przyjęciu uchwały,
ponieważ rada gminy od lat nie uchwaliła ani grosza na zabytki. Stwierdziła, że należy
zwrócić uwagę na to, co jest dziedzictwem narodowym.
Radny Stanisław Skuła zapytał, czy wyliczenia zawarte w projekcie były sprawdzane pod
względem rachunkowym, czy nie okaże się, że koszt będzie niższy z powodu błędów.

8

Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że dokumentacja pod względem technicznym jest
sprawdzana przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi.
Wiceprzewodniczący rady gminy Józef Kozik stwierdził, że odwlekanie realizacji zadania w
czasie przynosi tylko szkody, czego dowodem jest to, że koszt budowy sanitariatów w
Olszanicy według wcześniejszego kosztorysu był wyliczony na kwotę 286 tys. zł. Jako drugi
przykład podał koszt adaptacji budynku na bazie w Zagrodnie na siedzibę Zakładu Usług
Komunalnych w Zagrodnie. Przypomniał, że sprawa pozyskania obiektu na siedzibę zakładu
ciągnie się od lat, można było wcześniej pozyskać obiekty byłego SKR czy PUT.
Zaproponował, aby projektant sanitariatów w Olszanicy został zaproszony na Komisję
Budżetu i Rozwoju Gminy w celu przedyskutowania kosztów zadania.
Radny Andrzej Kaliciak opowiedział się za tym, żeby projektant został zaproszony na
wspólne posiedzenie komisji rady gminy.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zaproponował, żeby projekt został
przedyskutowany na posiedzeniach komisji w miesiącu styczniu przyszłego roku, a spotkanie
z projektantem żeby odbyło się przed sesją, która jest zaplanowana na miesiąc styczeń
przyszłego roku.
Radni przychylili się do propozycji przewodniczącego rady gminy.
Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad
obecność 13 radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2010.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 11 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1
„ wstrzymującym „.
Uchwała Nr XXIII/125/08 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie
----------------------------------------------------------------------------------------------------wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2010 stanowi załącznik nr 8 do
--------------------------------------------------------------------------------------------------------protokołu.
------------4/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy. Otworzył
dyskusję, w której radni nie zabrali głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12
radnych, projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę.
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Uchwała Nr XXIII/126/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Gminnego
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Narkomanii na rok 2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------5/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagrodno na
lata 2009 – 2013.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy. Otworzył
dyskusję, w której radni nie zabrali głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12
radnych, projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagrodno na lata 2009 –
2013.
Uchwała Nr XXIII/127/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagrodno na lata 2009 – 2013 stanowi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 10 do protokołu.
-----------------------------------6/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie
upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie do
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje rady gminy. Otworzył
dyskusję, w której radni nie zabrali głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12
radnych. Projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie do podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych.
Uchwała Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Zagrodno w sprawie upoważnienia kierownika
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie do podejmowania działań wobec
--------------------------------------------------------------------------------------------------------dłużników alimentacyjnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------
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Do pkt 6.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że 12 grudnia 2008 r. pan
Krzysztof Rudziak złożył rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa wsi Brochocin. 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 Brochocin odbyło się
9 stycznia 2009 r. o godzinie 16.oo z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie zebrania.
Sprawozdanie sołtysa z działalności za 2008 r.
Wybór sołtysa.
Sprawy różne.

Na przewodniczącego zebrania zaproponował wójta gminy Mieczysława Słoninę.
Rada gminy jednogłośnie przyjęła harmonogram zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia
wyboru sołtysa wsi Grodziec.
Radny Andrzej Kaliciak zapytał, czy gmina musi wysłać pismo do sołtysa wsi Brochocin o
posprzątanie świetlicy wiejskiej.
Radny Tadeusz Suchecki zapytał , czy sołtys przestaje być sołtysem w momencie złożenia
rezygnacji, czy nie, czy rada sołecka pozostaje w takiej sytuacji w starym składzie, czy
istnieje koniczność dokonania wyboru nowej rady, jak wygląda kwestia opracowania
nowych statutów sołectw.
Radna Teresa Doktor zapytała, czy wieś Grodziec mogła dokonać wyboru sołtysa w osobie p.
Orzecha, który nie był obecny na zebraniu, ale dostarczył oświadczenie o wyrażeniu zgody na
kandydowanie.
Radny Andrzej Kaliciak wyjaśnił, że p. Orzech nie podpisał tego oświadczenia, zrobił to ktoś
za niego.
Do pkt 7.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
sprawa należności za malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Uniejowicach jest w
trakcie wyjaśniania, dodał, że Urząd Gminy nie zlecał wykonania tego zadania,
problemem zniszczenia nowej wiaty przystankowej w Wojciechowie podobno zajmuje
się już policja,
-

na zimowe utrzymanie dróg do końca bieżącego roku nie ma żadnych pieniędzy,

droga na kolonię w Uniejowicach w kierunku Grodźca, koło posesji p. Bachmatiuka,
nie jest drogą ślepą, zostaną przeprowadzone rozmowy z kierownikiem Powiatowego Zarządu
Dróg w Złotoryi na temat rozważenia możliwości postawienia na drodze powiatowej, przed
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skrzyżowaniem z tą drogą gminną , znaku „ skrzyżowanie drogi głównej z drogą
podporządkowaną” ,
na sesję rady gminy w roku przyszłym będzie zaproszona p. Grzybek i p. Baszak, do
których radni będą mogli zgłaszać swoje uwagi na temat stanu dróg powiatowych i
wojewódzkich przebiegających przez teren naszej gminy,
interpelacje wniesione na dzisiejszej sesji, a dotyczące dróg powiatowych i
wojewódzkich, zostaną przesłane odpowiednio do jednostek administrujących tymi drogami.
Do pkt 8.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie, 13 głosami
„ za”.
Do pkt 9.
1/

Sołtys wsi Grodziec Joanna Mrozik:

zapytała o termin rozpoczęcia remontu świetlicy w Grodźcu, ponieważ mieszkańcy
chcą wynajmować świetlicę, świetlica na siebie nie zarabia,
zgłosiła pilną potrzebę wprowadzenia ograniczenia prędkości na drodze powiatowej w
Grodźcu koło posesji p. Cichonia, ponieważ samochody dostawcze bardzo szybko jeżdżą z
góry,
zapytała, czy istnieje możliwość podpisania przez gminę w imieniu sołectw umowy
ze Stowarzyszeniem ZAiKS na zryczałtowane opłaty za wykorzystywanie utworów,
ponieważ ZAiKS chce pociągnąć sołectwa do odpowiedzialności za uchylanie się od
wnoszenia tych opłat.
2/

Sołtys wsi Radziechów Jan Siemianowski:

poinformował, że pokazywał wójtowi gminy, w jaki sposób zostały wykonane
naprawy gwarancyjne na obiekcie sali gimnastycznej w Radziechowie, zgłosił, że już
zaczynają odpadać deski od podbitki,
zgłosił, że na budynku Szkoły Podstawowej w Radziechowie są niedrożne rynny,
woda cieknie po ścianach, odpadają tynki,
poinformował, że pomimo zgłoszenia, które zostało dokonane pół roku temu, nie
zostały poprawione wysuwające się dachówki z dachu budynku szkoły w Radziechowie, w
związku z czym gnije więźba dachowa,
poinformował, że zostało udrożnione odprowadzenie wód gruntowych spod szkoły
w Radziechowie,
poinformował, że barierka, która została wykonana na przepuście drogi gminnej koło
szkoły w Radziechowie, została postawiona na taką wysokość, że dopiero teraz dziecko
bardzo łatwo przez nią przeleci do rowu.
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3/
Radny Andrzej Kaliciak zapytał, czy zostanie wyjaśniona sprawa wyboru sołtysa we
wsi Grodziec, czy była możliwość głosowania na osobę, której nie było na zebraniu.
4/

Sołtys wsi Zagrodno Piotr Janczyszyn:

zgłosił pilną potrzebę zniwelowania pobocza drogi gminnej za rzeką w Zagrodnie,
ponieważ droga jest wąska, ciągniki wyciskają kołami błoto z poboczy na drogę,
zwrócił się z prośbą o uzupełnienie tłuczniem ubytków w drodze na parking za
kościołem w Zagrodnie,
-

zwrócił się z prośbą o wycięcie zakrzaczenia wzdłuż muru kościelnego w Zagrodnie,

zwrócił się z prośbą o wyznaczenie spotkania z wójtem w sprawie rozwiązania
problemu opłat dla ZAiKS-u,
zgłosił, że oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej w Zagrodnie na odcinku od
osiedla w kierunku Modlikowic zapala się dopiero późnym wieczorem, a gaśnie o wczesnych
godzinach rannych, kierowcy skarżą się, że pieszych na tej drodze można zobaczyć w
ostatniej chwili, co stwarza niebezpieczne sytuacja na tej drodze, zwłaszcza, gdy młodzież
szkolna idzie lub wraca z przystanków autobusowych,
zapytał, czy istnieje jakiś plan zagospodarowania terenu po byłych ogródkach
działkowych mieszkańców Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie, zaproponował
przeniesienie na ten teren handlu obwoźnego.
5/
Radny Andrzej Kaliciak poinformował, że odnowił się problem jeżdżenia beczkowozu
należącego do p. Cichonia z Grodźca. Beczkowóz waży ponad 20 ton, z przodu ma tura,
ucieka na pobocza załamując drogę powiatową. Dodał, że taka sama sytuacja jest z drogą pod
górę , na podzamcze.
6/
Radny Waldemar Chudziński, w nawiązaniu do interpelacji radnej Danuty Karśnickiej
dot. dzikiego wysypiska odpadów, zaproponował postawienie szlabanu uniemożliwiającego
wjazd w zatoczkę leśną przy drodze wojewódzkiej Olszanica – Garnczary.
7/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska zaproponowała uniemożliwienie wjazdu w
zatoczkę leśną przy drodze wojewódzkiej Olszanica – Garnczary poprzez wykopanie rowu
przed zatoczką.
8/
Sołtys wsi Modlikowice Józef Kuźniar zaproponował wygaszanie oświetlenia
ulicznego w godzinach nocnych.
9/
Radna Danuta Kraśnicka zwróciła uwagę, że od dłuższego czasu przy parkingu koło
Urzędu Gminy w Zagrodnie zalega sterta pobitych butelek.
10/
Radna Antonina Rystau zwróciła się do radnych o przyznanie z budżetu gminy
środków na wybudowanie dobudówki do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie z
przeznaczeniem na urządzenie w niej szatni i pomieszczenia gospodarczego.

13

11/
Radna Helena Ceglarska podziękowała wójtowi, radnym, sołtysom i wszystkim
osobom, które udzieliły wsparcia w organizacji X Jubileuszowego Przeglądu Zespołów
Kolędniczych „ Z kolędą po kresach „.
Do pkt 10.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski złożył zebranym życzenia noworoczne,
po czym zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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