Protokół Nr XXXIII/10
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 29 kwietnia 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 13.oo do godziny 14.5o.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15; radna nieobecna Antonina Rystau.
Ponadto udział wzięli:
----------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Urszula Łabędzka
3/ Violetta Piętoń
4/ Bernadyna Siemianowska

-

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zagrodnie

5/ 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. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009.
5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2009,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.,
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
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/
Z racji katastrofy prezydenckiego samolotu gmina Rossau przesłała naszej gminie
kondolencje.
2/
Zarządzeniem:
Nr 0151-197/10 dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.000 zł,
Nr 0151-198/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 104.007 zł oraz dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.336 zł.
Sporządzone zostały sprawozdania finansowe za I kwartał 2010 r. W trakcie sporządzania są łączne
bilanse jednostek podległych gminie.
Wydano 172 decyzje rolnikom na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Na bieżąco wydawano decyzje związane z poborem podatków oraz prowadzono egzekucje
należności gminy.
3/
Gmina nie otrzymała dofinansowania na modernizację nawierzchni drogi Zagrodno –
Łukaszów. Inwestor elektrowni wiatrowych także nie podjął tego tematu.
4/
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 – 2011 będzie musiał być skorygowany, albo w
II półroczu gmina będzie musiała zaciągnąć 2 mln zł kredytu na funkcjonowanie i dofinansowanie
szkół i przedszkoli.
5/
W budynku Urzędu Gminy rozszczelnił się komin centralnego ogrzewania. Ponadto pilnej
wymiany wymaga instalacja elektryczna. Przewidywany koszt tych robót wynosi ok. 50 tys. zł.
6/
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych podjęte zostało przekształcenie Zakładu Usług
Turystycznych „ Zamek-Grodziec” na spółkę prawa handlowego z jednoosobowym skarbem gminy.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie miała radę nadzorczą i prezesa, a obiekt będzie
dalej własnością gminy.
7/
Przyznana została gminie dotacja w wysokości 70.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku pod nazwą zadania” Modernizacja dachu budynku głównego palatium Zamku Grodziec w
Grodźcu”.
8/
Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przyznanie
pomocy w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pod nazwą zadania „ Budowa trybun na
boisku sportowym w Zagrodnie” i „ Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Swojacy”.
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9/
Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o przyznanie
pomocy w ramach konkursu poprawa bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim pod nazwą
zadania: „Zakup samochodu bojowego typu lekkiego dla OSP Brochocin”.
10/
Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Złotoryi o dofinansowanie wydania folderu
„Agroturystyczny Szlak Miodowo-Winny Grodziec”.
11/
Zgłoszono sołectwo Brochocin do uczestnictwa w regionalnym programie ”Odnowa
Dolnośląskiej Wsi” / tworzenie strategii soleckich/.
12/
Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa stacji uzdatniania wody w
Olszanicy”. Otwarcie ofert 4 maja 2010 r.
13/
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej
zasilającej Olszanicę i Grodziec ze stacji uzdatniania wody w Olszanicy.
14/
Wykonano:
- adaptację pomieszczeń na lokal socjalny w Wojciechowie nr 26,
- przepust pod drogą w Wojciechowie,
- plac manewrowy dla autobusów w Olszanicy,
- remonty dróg grysem w Wojciechowie i w Radziechowie.
Wysypano grysem drogę w Uniejowicach w kierunku posesji p. Sabadacha.
15/
Pismem z dnia 2 marca 2010 r. Agencja Nieruchomości Rolnych O/T we Wrocławiu wystąpiła
z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy:
Zagrodno 178 – lokal nr 7 o pow. 27,20 m²,
Zagrodno 182 – lokal nr 7 o pow. 27,20 m².
W odpowiedzi została wyrażona zgoda na ich przejęcie. Jednocześnie złożono wniosek o udzielenie
bezzwrotnej pomocy finansowej celem pokrycia kosztów remontu lokalu nr 7 w budynku 178 na
kwotę 21000 zł.
16/
Pismem z dnia 18 marca 2010 r. wystąpiono do Przedsiębiorstwa Rolnego „Łukaszów”
o wyrażenie zgody na dokonanie podziału działki nr 72 położonej w obrębie Łukaszów celem
wydzielenia niezbędnej powierzchni pod urządzenie drogi transportu rolniczego Zagrodno –
Łukaszów. Zarząd Przedsiębiorstwa wydal pozytywną opinię. Aktualnie zlecono podział
przedmiotowej działki.
17/
Stosownie do złożonego wniosku o nieodpłatne przejęcie działki nr 140/46 o pow. 0,4059 ha
położonej w obrębie Łukaszów z przeznaczeniem na plac zabaw Agencja zobowiązała gminę do
dostarczenia następujących dokumentów:
- oświadczenia wójta dot. braku nieruchomości będących własnością gminy, na których mogłaby
nastąpić realizacja przedsięwzięcia,
- uchwały rady gminy upoważniającej wójta do nabycia nieruchomości,
- aktualnego wypisu i wyrysu z rejestru gruntów,
- wskazania daty realizacji inwestycji oraz przewidywanych źródeł jej finansowania,
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- dokumentacji potwierdzającej koncepcję inwestycyjną w formie wypisu z części opisowej aktualnie
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem z jego
rysunku, a w przypadku braku planu w formie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
- dokumentacji projektowej / np. założenia, ekspertyzy, projekt / umożliwiającej określenie potrzeb
gruntowych realizowanej inwestycji,
- zobowiązania wnioskodawcy do wykonania w razie potrzeby na własny koszt podziału
geodezyjnego nieruchomości oraz sporządzenia na własny koszt operatu szacunkowego bądź
pokrycie kosztów jego sporządzenia.
18/
Rolnicy na bieżąco byli informowani odnośnie przyznawania dopłat z tytułu zużytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter
pomocy de mini mis w rolnictwie. W roku bieżącym wnioski można składać od 15 stycznia do 25
czerwca.
19/

Wydano zezwolenia na wycięcie drzew:

- siedemnastu olch rosnących w obrębie działek nr 236 i 239 w Grodźcu, stanowiących własność
osoby fizycznej,
- jednej topoli i jednej olchy rosnących w obrębie działki nr 575 w Radziechowie, stanowiącej
własność osoby fizycznej,
- dziesięciu świerków, pięciu dębów , pięciu lip i jednej sosny rosnących na nieruchomości
oznaczonej numerem działki 546/82, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Rolnego w Łukaszowie,
- czterech jesionów rosnących w obrębie działki nr 639/7 w Zagrodnie, stanowiącej współwłasność
Gminy Zagrodno, a będącej w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- jednego świerka rosnącego w obrębie działki nr 118 w Zagrodnie, stanowiącej własność osoby
fizycznej,
- jednego jesiona rosnącego obrębie działki nr 215 w Olszanicy, stanowiącej własność Gminy
Zagrodno,
- trzynastu olch rosnących na nieruchomości oznaczonej numerem działki 406 i 407 w Radziechowie,
stanowiącej własność osoby fizycznej,
- czterech świerków rosnących w obrębie działki nr 225 w Uniejowicach, stanowiącej własność
osoby fizycznej,
- dwóch wierzb, jednej topoli, jednej lipy i jednej czereśni rosnących w obrębie działki nr 337 w
Zagrodnie, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Ponadto wydano zezwolenie dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na usunięcie jednej
topoli rosnącej w pasie drogi nr 328 w miejscowości Łukaszów.
Odmówiono zezwolenia na wycięcie:
- jednego dębu rosnącego w obrębie działki nr 657w Olszanicy,
- jednego dębu rosnącego w obrębie działki nr 566 w Radziechowie
uzasadniając tym, że wnioskodawcy nie są właścicielami terenów, w obrębie których rosną drzewa.
Podpisana została umowa na ścinkę drzew na terenie gminy.
4

20/
Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów komunalnych
stałych wynika, że w okresie sprawozdawczym zawarto dwie umowy na zbiórkę odpadów
komunalnych stałych, a rozwiązano pięć umów. Nie zawarto żadnej umowy na zbiórkę odpadów
komunalnych ciekłych.
21/
Wydano decyzję zmieniającą dla Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej TRANS – FORMES
Wrocław Sp. z o. o. Bielany Wrocławskie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zagrodno.
22/
Na wniosek Energii Pro S.A. Wrocław wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
stacji 110 /SN „GPZ Brochocin”. Wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Złotoryi oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z prośbą o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.
Na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z Warszawy po uzgodnieniu z Państwowym
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we
Wrocławiu została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej 48062 Zagrodno – Uniejowice – ustawieniu
urządzeń outdoor na ramie stalowej w pn-wschodniej części działki nr 639/5 AM4.
23/
W dalszym ciągu kontynuowane są prace nad:
zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin,
opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie
miejscowości Radziechów i Jadwisin,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na boisko
sportowe w Radziechowie.
Zgodnie z wysłanym zawiadomieniem dot. w/w zadań obecnie kompletowane są wnioski i opinie z
poszczególnych instytucji.
W dniu 30 marca br. wpłynęły do Urzędu Gminy 73 wnioski od mieszkańców gminy Chojnów
informujące, że nie wyrażają oni zgody na wybudowanie farm wiatrowych w odległości 5 km od
miejsca zamieszkania ze względu na zagrożenie życia i zdrowia spowodowane oddziaływaniem
wiatraków.
W dniu 7 kwietnia br. do wiadomości wójta gminy wpłynęło pismo p. Mariusza Łesiuka z
Radziechowa w sprawie podjęcia uchwał dot. elektrowni wiatrowych i udzielenia odpowiedzi na
pytania zadane w tym piśmie.
24/
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Wydano decyzje o warunkach zabudowy na :
budowę budynku mieszkalnego w miejscowości Uniejowice na działce nr 275/1,
budowę budynku mieszkalnego w miejscowości Zagrodno na działce nr 649/1,

-

budowę budynku mieszkalnego w miejscowości Uniejowice na działce nr 304/1,
budowę wiaty na imprezy plenerowe w miejscowości Olszanica na działce nr 1004.

Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych
z garażem na działce 649/1 i części działki nr 649/3 w miejscowości Zagrodno.
Wydano postanowienia pozytywnie opiniujące podział działek 408/1 , 299/2, 382 obręb Uniejowice i
nr 330 obręb Brochocin.
25/
Zgodnie z umową o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego realizowane w
ramach obszaru A pilotażowego programu Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez
osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie w dniu 30 marca
2010 r. zostały wypłacone dla członków wnioskodawców środki finansowe w wysokości 5876,37 zł.
26/
Wydano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla pięciu firm, w tym
auto-handel, ogólnobudowlane, usługi, handel, w miejscowościach Brochocin, Zagrodno, Łukaszów,
Radziechów.
Wydano trzy decyzje o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz pięć decyzji o
zmianie wpisu.
27/
W miesiącu marcu br. zostały złożone wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi o
organizację prac interwencyjnych oraz organizację robót publicznych. Wpłynęło 14 podań o przyjęcie
do pracy. Z listy chętnych do pracy zatrudniono już w ramach prac interwencyjnych cztery osoby na
czas określony od dnia 6 kwietnia do dnia 30 września 2010 r. Ośmiu następnych pracowników w
ramach robot publicznych urząd planuje zatrudnić od dnia 4 maja br.
28/
Dnia 4 maja 2010 r. zostanie rozwiązany stosunek pracy z kierowcą p. Michałem Jasińskim.
Na stanowisko kierowcy – konserwatora z dniem 4 maja br. zostanie zatrudniony p. Bogusław
Torończak.
29/
W maju br. zostanie rozpoczęta procedura konkursowa na dyrektora Szkoły Podstawowej w
Olszanicy.
Ponadto wójt gminy Mieczysław Słonina przekazał radnym:
informację z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu
25 marca 2010 r.,
informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych Rady Gminy Zagrodno zgłoszonych na
sesji w dniu 25 marca 2010 r.
Informacje stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.
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Do pkt 3.
Danuta Kraśnicka
------------------------

Zwróciła się o wystąpienie do Nadleśnictwa o oczyszczenie
stawu koło szkoły w Olszanicy. Poinformowała, że obecnie jego stan szpeci
wizerunek wsi, a podczas wysokich temperatur wydobywa się z niego
nieprzyjemny odór.

Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski , w uzasadnieniu do interpelacji radnej Danuty
Kraśnickiej poinformował, że 4 lipca br. na boisku sportowym koło szkoły w Olszanicy odbędzie się
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, w którym wezmą udział drużyny z Czech i Niemiec, w związku z
czym oczyszczenie stawu do tego dnia byłoby dużym atutem dla wsi.
Walentyna Tkaczyszyn
------------------------------ Zapytała, czy zostanie położony asfalt na drodze gminnej z Zagrodna
do Łukaszowa.
Stanisław Bachmatiuk
----------------------------- Zapytał, czy płyty betonowe złożone koło zbiorników wody w
Uniejowicach można wykorzystać na wybudowanie mostka.
Zapytał, czy będzie remontowana nawierzchnia drogi na Zielone
Wzgórze w Uniejowicach.
Wniósł o zamknięcie części tablic ogłoszeń w sołectwach naszej
gminy, a tym samym pozostawienie ich do dyspozycji sołtysów.
W uzasadnieniu wyjaśnił, że tablice są zapełniane różnymi ogłoszeniami
o dużych formatach, a sołtys nie ma gdzie wieszać ogłoszeń z Urzędu Gminy i
innych instytucji dla mieszkańców, w tym ważnych dla rolników.

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

Zgłosiła, że na niektórych drzewach tzw. alei lipowej przy drodze
powiatowej w Grodźcu są suche, sterczące konary, które zagrażają
użytkownikom tej drogi.
Zapytała, czy do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
został złożony wniosek o wykonanie modernizacji nawierzchni drogi
wojewódzkiej przez Olszanicę, która dodatkowo została zniszczona przy
budowie chodnika dla pieszych.

Józef Kozik
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-----------------

Na prośbę mieszkańców kolonii złotoryjskiej i grodziskiej w
Uniejowicach zwrócił się o postawienie na tych koloniach pojemników na
szkło i plastik.
Zapytał, czy do końca kadencji rady gminy zostanie zrealizowany
założony plan modernizacji nawierzchni dróg gminnych, w tym drogi tzw.
Warszawskiej w Uniejowicach, koło kościoła w Zagrodnie – Uniejowice oraz
w Grodźcu koło posesji p. Jurzaka.
Zwrócił się o poinformowanie, na które drogi był wożony tłuczeń
I ile tego tłucznia zostało rozwiezione.
Zapytał, czy w najbliższym czasie wójt planuje wprowadzenie w
Urzędzie Gminy podpisu elektronicznego.

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

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

Zapytała, kiedy zostaną połatane ubytki w drogach na terenie osiedla
w Zagrodnie. Poinformowała, że asfalt na tych drogach jest także popękany.

Stwierdził, że powiat ignoruje zgłoszenia radnych dotyczące stanu
dróg powiatowych. Poinformował, że ubytki w tych drogach są łatane
poprzez wklepywanie butami masy przez pracowników robót drogowych, co
jest przejawem marnotrawienia pieniędzy podatników, ponieważ masa
zaraz odkleja się i wylatuje. W uzasadnieniu dodał, że nadal nie został
załatany ubytek w drodze przed Wojciechowem, nie została naprawiona
droga w Jadwisinie, a dodatkowo rowy przy wszystkich drogach powiatowych
na terenie gminy są już bardzo zakrzaczone.
Zgłosił, że na pasie rzecznym rzeki Skora w Zagrodnie nadal jest
składowany gruz i popiół.

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

Stanisław Skuła
----------------------
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W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na zapytanie złożone
podczas ostatniej sesji, a dotyczące ryczałtowego obciążania samorządu wsi
Brochocin za wodę w świetlicy wiejskiej, której nikt nie pobiera zapytała, czy
wieś już będzie zwolniona z opłat, czy jeszcze ma gdzieś to zgłaszać.

Zapytał, czy wieś może przeznaczyć środki samorządowe na remont,
czy malowania kościoła.

Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali sprawozdanie o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009. Otworzył
dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał sprawozdanie za przyjęte.
Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie z
wykonania budżetu gminy za 2009 r. 25 marca 2010 r. Odczytał zebranym Uchwałę Nr II/29/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o
przedłożonym rzez Wójta Gminy Zagrodno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Zagrodno za
2009 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał opinię pozytywną.
Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że Komisja Budżetu i
Rozwoju Gminy przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. na posiedzeniu w dniu
21 kwietnia 2010 r. Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu. Wobec tego przewodniczący
rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził, że rada gminy przyjęła sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2009 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Do pkt 6.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2009. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że Komisja
Rewizyjna kontrolowała wykonanie budżetu gminy za 2009 r. na posiedzeniach w dniach 30 marca i 6
kwietnia 2010 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Skuła odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej z
dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Zagrodno za 2009, zawierającą wniosek
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zagrodno za 2009 r.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Zagrodno. Odczytał podjętą w tej sprawie uchwałę z dnia 8 kwietnia
2010 r. Dodał, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2010 r. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu
wykonania budżetu za rok 2009. Stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania
budżetu za rok 2009.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 13 głosami „za”, przy jednym „wstrzymującym”.

Uchwała Nr XXXIII/173/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r., a
przed obradami sesji nowy projekt części tytułowej tej uchwały. Wyjaśnił, że nowy projekt eliminuje
uchybienia, jakie były w Uchwale Nr XXXII/170/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2010 r. w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
Odczytał wystąpienie z dnia 23 kwietnia br. przesłane w tej sprawie do Rady Gminy Zagrodno przez
Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu Zespół w Legnicy, a następnie projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń wyjaśniła, że zmiana w projekcie uchwały dotyczy § 4 i 5 . Kredyt w
wysokości 1.387.031 zł musi mieć odzwierciedlenie w limitach zobowiązań, na które pozawala rada
gminy. Jednocześnie zmieniony deficyt budżetu i źródła jego pokrycia muszą mieć odzwierciedlenie
w treści uchwały budżetowej.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2010 r. był przedmiotem obrad Komisji Budżetu Rozwoju Gminy na
posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2010 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 i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie, 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIII/174/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
---------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania

10

ścieków. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad
Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2010 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 i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIII/175/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ścieków stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
--------------------------------------------------------------Do pkt 7.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
rada sołecka wsi Brochocin powinna zgłosić w Zakładzie Usług Komunalnych w Zagrodnie, że
sołectwo nie korzysta z przyłącza wody w świetlicy w Brochocinie,
do Lasów Państwowych zostanie przesłana interpelacja o oczyszczenie zbiornika wody koło
szkoły w Olszanicy,
nawierzchnia drogi z Zagrodna do Łukaszowa będzie modernizowana, jeżeli rada gminy
wyrazi zgodę na zaciągnięcie kredytu na realizację tego zadania, na to zadanie potrzeba ok. 1 mln zł i
jeżeli ono będzie realizowane, to zaplanowana modernizacja pozostałych dróg zostanie przesunięta
w czasie ze względu na brak środków finansowych i nie będzie realizowana w tej kadencji,
prowadzone jest rozeznanie w zakresie możliwości pozyskania z zewnątrz środków na modernizację
nawierzchni dróg gminnych,
pracownicy robot publicznych wykonają przepust koło zbiorników wody w Uniejowicach
z wykorzystaniem znajdujących się tam płyt betonowych,
droga na tzw. Zielone Wzgórze w Uniejowicach jest własnością Agencji Nieruchomości
Rolnych, został na nią dowieziony tłuczeń,
liczba tablic ogłoszeń na terenie gminy jest niewystarczająca i należy ją sukcesywnie
zwiększać, ponieważ ich zamykanie spowoduje, że ogłoszenia będą wieszane na drzewach,
fundusz ochrony środowiska został zlikwidowany, dodatkowe pojemniki na szkło i plastik nie
zostaną zakupione w I półroczu br.,
wiceprzewodniczący rady gminy Józef Kozik zostanie telefonicznie poinformowany o tym, ile
tłucznia rozwieziono i na które drogi,
ubytki w asfaltowych nawierzchniach dróg gminnych będą łatane niebawem poprzez ich
wycinanie i układanie nakładek,
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interpelacja dotycząca stanu dróg powiatowych zostanie przesłana do Powiatowego Zarządu
Dróg w Złotoryi, natomiast dotycząca składowania gruzu i wysypywania popiołu na pasie rzecznym
rzeki Skora w Zagrodnie, a zgłoszona już także na poprzedniej sesji, została przesłana do
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
Sekretarz gminy Urszula Łabędzka, w odpowiedzi na zapytanie radnego Józefa Kozika
poinformowała, że petent ma możliwość złożenia wniosku w naszym urzędzie za pośrednictwem
skrzynki podawczej umieszczonej na platformie e-PUAP. Wniosek musi być opatrzony bezpiecznym
podpisem elektronicznym. Tą samą drogą może być udzielona petentowi odpowiedź. Dodatkowo
zmiana ustawy o informatyzacji, która wejdzie w życie 17 czerwca 2010 r. łagodzi obwarowania
natury elektronicznej i prawnej, w tym miedzy innymi w zakresie podpisu elektronicznego. Ustawa da
możliwość złożenia wniosku bez bezpiecznego podpisu elektronicznego, który będzie łatwiejszy w
dostępie i bezpłatny. Równocześnie do tych zmian dostosowane są przepisy ustawy - Kodeks
Postępowania Administracyjnego. Sprzętowo i od strony organizacyjnej urząd jest przygotowany na
stosowanie przepisów nowej ustawy.
Radny Waldemar Chudziński zapytał, czy w kasie Urzędu Gminy w Zagrodnie jest możliwość
dokonywania wpłat kartą kredytową.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń:
w odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości dokonywania wpłat kartą kredytową w kasie
naszego urzędu wyjaśniła, że takiej możliwości nie ma ze względu na zbyt wysokie koszty portalu
obsługującego karty kredytowe oraz fakt, że w jednej miejscowości jest i kasa i bank,
w odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości sfinansowania malowania kościoła ze
środków samorządowych wyjaśniła, że środki samorządowe będące w dyspozycji sołectw mogą być
wydawane na zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz zapisu w statucie
sołectwa. Środki zapisane w budżecie gminy na ochronę zabytków sakralnych i świeckich mogą być
wydatkowane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.
Do pkt 8.
Radna Jadwiga Jankowska zwróciła uwagę, że w protokole z poprzedniej sesji, w punkcie 25
sprawozdania z działalności wójta gminy w okresie między sesjami jest zapis mówiący o tym, że
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie przyznała dofinansowanie w
wysokości 600 zł do zakupu naczyń jako doposażenia pomieszczenia sali Emaus, w którym odbywają
się meetingi terapeutyczne grupy AA. Poinformowała, że nie jest to prawdą, ponieważ
dofinansowanie nie zostało zrealizowane, a faktury zostały zwrócone przez osobę trzecią bez
żadnego wyjaśnienia, czy uzasadnienia. Zwróciła uwagę, że świadczy to o jakości pracy Urzędu
Gminy.
Na pytanie przewodniczącego rady gminy Stanisława Olechowskiego protokolant Teresa Lech
wyjaśniła, że zapis jest prawidłowy , ponieważ komisja takie dofinansowanie przyznała.
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Przewodniczący rady gminy stwierdził, że uwaga radnej Jadwigi Jankowskiej nie może zostać uznana
za uwagę do protokołu z poprzedniej sesji, ponieważ to, czy dofinansowanie zostało zrealizowane
jest pochodną przyznania tego dofinansowania, a nie wadliwego zapisu w protokole.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń wyjaśniła, że księgowość zwróciła faktury do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie, ponieważ w ich opisie zostało napisane, że
naczynia zostały zakupione dla parafii Zagrodno, a nie na potrzeby grupy AA. Poinformowała, że
gmina nie posiada programu o współpracy z organizacjami pozarządowymi, w związku z czym nie
może dofinansować tego zakupu. Wyjaśniła, że taki program uchwała się na rok, a na zadania, które
gmina chce realizować przy pomocy organizacji pozarządowych, muszą być ogłaszane konkursy.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie, 14 głosami
„za”.
Do pkt 9.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że w Olszanicy na posesji
pod Nr 132 odbędą się pierwszomajowe imprezy plenerowe. Zachęcił zebranych do uczestnictwa.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał wystąpienie p. Mariusza Łesiuka z
Radziechowa o udzielenie wyjaśnień do Uchwały Nr XXXI/166/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28
stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie wsi Radziechów i
Jadwisin. Poinformował, że wójt gminy Mieczysław Słonina udzielił już odpowiedzi na to wystąpienie,
a komplet tych dokumentów znajduje się do wglądu z możliwością skserowania w biurze rady
gminy.
Sekretarz gminy Urszula Łabędzka wyjaśniła, że prace nad zmianą Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszarów w rejonie wsi Radziechów i
Jadwisin są na początkowym etapie. W ramach procedury planistycznej zbierane są wnioski do
projektu, przeprowadzana jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której
opracowana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko. Projektant odrzucił wnioski
mieszkańców sprzeciwiających się budowie farm wiatrowych w odległości 5 km od ich miejsca
zamieszkania, ponieważ polskie normy w tym zakresie są mniejsze. Wszystkie ogłoszenia związane z
pracami nad zmianą studium są zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy. Ocena
oddziaływania inwestycji na środowisko będzie wyłożona do publicznego wglądu, co także zostanie
stosownie ogłoszone.
2/

Sołtys wsi Grodziec Joanna Mrozik:

Poinformowała, że w trakcie pożaru, jaki miał miejsce na początku ubiegłego tygodnia pod
górą w Grodźcu okazało się, że żaden hydrant p.poż nie jest sprawny.
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-

Zwróciła się o przyspieszenie doprowadzenia wody do cmentarza w Grodźcu.

-

Zwróciła się o postawienie wiaty przystankowej pod górą w Grodźcu.

Radny Andrzej Kaliciak stwierdził, że pomimo prowadzonych kontroli hydrantów przez straż,
problem z ich sprawnością powtarza się.
2/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska ponowiła prośbę o dokonanie przeglądu gwarancyjnego
nowo wybudowanych sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Olszanicy. W uzasadnieniu
poinformowała, że w okresie gwarancji pokazały się usterki, które należy usunąć.
6/
Radna Teresa Doktor, w nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację z poprzedniej sesji, a
dotyczącą nie powiadamiania mieszkańców o terminie płukania wodociągu w Olszanicy stwierdziła,
że zawiera ona nieprawdę.
7/
Radny Andrzej Kaliciak zapytał, dlaczego urzędnicy nie odpowiadają za swoje czyny, dlaczego
są bezkarni.
Do pkt 10.
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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