Protokół Nr XXXIV/10
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 29 czerwca 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 10.oo do godziny 13.4o
W sesji uczestniczyło 12 radnych na stan 15; radni nieobecni Walentyna Tkaczyszyn, Józef Kozik,
Waldemar Chudziński.
Ponadto udział wzięli:
-----------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Urszula Łabędzka
3/ Violetta Piętoń
4/ Stanisław Karkowski
5/ Zenon Bernacki
6/ Bogusław Radzki
7/ Teresa Dziewiecka
8/ Sołtysi wsi

-

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie
kierownik Zakładu Usług Turystycznych „Zamek – Grodziec”
dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi
z-ca dyrektora ds. ekonomicznych ZOZ w Złotoryi

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Obradom przewodniczył przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, który po dokonaniu
otwarcia i powitaniu zebranych stwierdził ich prawomocność. Poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali porządek obrad.
Radna Jadwiga Jankowska wniosła o zdjęcie z porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o
charakterze cywilno-prawnym przypadających gminie Zagrodno oraz jej jednostkom organizacyjnym.
W uzasadnieniu wyjaśniła, że uchwała z nazwy nic nie mówi, w związku z czym należy ją przesłać do
komisji w celu omówienia.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że aktualnie w gminie obowiązuje uchwała w tej
sprawie z 2006 r. i na jej podstawie wójt może umarzać wierzytelności, przy czym do tej pory nie
była doprecyzowana kwota umorzenia. W projekcie uchwały jest zapis stanowiący o tym, że wójt jest
uprawniony do umorzenia należności przekraczającej kwotę 10 tys. zł wyłącznie za zgodą rady gminy.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i
poddał pod głosowanie wniosek radnej Jadwigi Jankowskiej.
Rada gminy w głosowaniu jawnym dwoma głosami „za” przychyliła się do wniosku radnej Jadwigi
Jankowskiej, siedmioro radnych głosowało „przeciw”, troje wstrzymało się od głosu.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wystąpienie dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury – GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ZAGRODNIE za 2009 r.,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r. Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Zagrodnie,
- w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających gminie Zagrodno oraz jej
jednostkom organizacyjnym,
- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Zagrodno, wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowej instytucji kultury za I półrocze,
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
- w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Turystycznych „ZamekGrodziec” w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zamek
Grodziec,
- w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Grodźcu,
- w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Zagrodno na lata 2009-2012,
- w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brochocin,
- w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodziec,
- w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadwisin,
- w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukaszów,
- w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Modlikowice,
- w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszanica,
- w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uniejowice,
- w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radziechów,
- w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojciechów,
- w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagrodno,
- w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagrodno-Osiedle.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.
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Do pkt 2.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Bogusław Radzki wystąpił z prośbą do władz gminy
o przyznanie z budżetu gminy pomocy finansowej na pokrycie kosztów wymiany dachu na obiekcie
szpitala. Podziękował jednocześnie za otrzymane wsparcie finansowe, przy pomocy którego szpital
zakupił w latach poprzednich wideo endoskop, zestaw do EKG i zestaw do prób wysiłkowych
pracowni kardiologicznej. Poinformował, że wszystkie okoliczne samorządy lokalne wspierają
finansowo szpital, ponieważ jest on szpitalem powiatowym i świadczy usługi dla mieszkańców całego
powiatu.
Wójt gminy Mieczysław Słonina w odpowiedzi na prośbę poinformował, że sprawa pomocy dla
szpitala była wstępnie konsultowana z radnymi. Zadeklarował w ślad za tym udzielenie wsparcia
finansowego w IV kwartale br. lub w I kwartale 2011 r. w wysokości 25-30 tys. zł.
Do pkt 3.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Poinformował, że:
1/ W ostatnim wydaniu Wójtowych Wieści” został zamieszczony artykuł z okazji obchodów 20-lecia
powstania samorządów lokalnych. Zwrócił się z prośbą, aby w ocenie ich funkcjonowania, w tym
naszej gminy, brać pod uwagę to, że gminy inaczej realizują różne zadania, niektóre teraz robią to,
co nasza gmina robiła już dwadzieścia lat temu.
2/ Zarządzeniami:
Nr 0151-199/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł oraz dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 33.148 zł,
Nr 0151-200/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 291.925,34 zł oraz
dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 34.100zł,
Nr 0151-201/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.596 zł oraz dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.600 zł,
Nr 0151-205/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 109.333,20 zł oraz
dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.802 zł,
Nr 0151-208/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.275 zł ora dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.878,43 zł.
Sporządzono bilans skonsolidowany Gminy Zagrodno.
Wypłacono 172 rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Na bieżąco wydawano decyzje związane z poborem podatków oraz prowadzono egzekucje należności
gminy.
3/ Trwają prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego
Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin oraz opracowaniem
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację
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elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin i
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na boisko sportowe w
Radziechowie.
4/ Wydano decyzje o warunkach zabudowy na:
budowę pawilonu handlowo-usługowego artykułów gospodarstwa domowego
i ogrodniczych w miejscowości Zagrodno na działce nr 595,
budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w miejscowości
Zagrodno na działce nr 121/1 i 121/2,
zmianę pomieszczeń gospodarczych na mieszkalne w miejscowości Brochocin na działce nr
222/7,
budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem na działce nr 649/1 i
części działki 649/3 w miejscowości Zagrodno,
budowę wiaty na narzędzia rolnicze w miejscowości Grodziec na działce nr 327,
budowę pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w miejscowości
Zagrodno na działce nr 632,
budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w miejscowości
Olszanica na działce nr 993,
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Olszanica na działce nr 994,
dobudowę ganku do budynku mieszkalnego w miejscowości Radziechów na działce nr 29.
5/ Dla trzech wnioskodawców zostały wypłacone środki finansowe w wysokości 5.566,87 zł 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”.
6/ W ramach programu „Radosna szkoła” z wojewodą dolnośląskim została podpisana umowa
dotacji w wysokości 18 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkole.
7/ Wydano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla pięciu firm, trzy
decyzje o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej oraz trzy decyzje o zmianie wpisu.
8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie:
pozytywnie zaopiniowała wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w sklepie spożywczo-przemysłowym w miejscowości Grodziec ( do spożycia poza miejscem
sprzedaży) oraz o wydanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych
zawierających do 4,5% i piwa w miejscowości Olszanica – piknik środowiskowy, Zagrodno – puchar
wójta, Wojciechów – dożynki gminne,
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-

przyznała dofinansowanie do:

• realizacji programu pod nazwą „piknik środowiskowy – Alkohol – droga do nikąd. Sport – zawsze
dobry wybór ” w miejscowości Olszanica w dniu 4 lipca 2010 r. – 1200 zł,
• zakupu pucharu, nagród rzeczowych oraz poczęstunku dla uczestników turnieju piłki nożnej o
puchar wójta w dniu 8.08. 2010 r. w miejscowości Zagrodno - 1000 zł,
• zakupu pucharów, medali i nagród do organizacji XXVI zlotu rodzin abstynenckich w Złotoryi w
dniu 19 czerwca 2010 r. – 250 zł,
- zakupu programu komputerowego CorelDraw , który będzie wykorzystywany do tworzenia gazetki
gminnej „Wójtowe Wieści” – 810 zł.
9/ Rolnicy na bieżąco byli informowani odnośnie przyznawania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter de mini mis w
rolnictwie. W roku bieżącym termin składania wniosków rozpoczął się 15 stycznia , a upłynął 25
czerwca.
10/ Wydano zezwolenia na wycięcie:
trzech olch rosnących w Olszanicy na działce 672/2, stanowiącej własność osoby fizycznej,
jednej topoli i jednej olchy rosnących w Łukaszowie na działce nr 575, stanowiącej własność
osoby fizycznej,
jednego cisa rosnącego w Uniejowicach na działce nr 290, stanowiącej własność osoby
fizycznej,
dwóch akacji rosnących w Brochocinie na działce nr 121/5, stanowiącej własność osoby
fizycznej,
jednej akacji rosnącej w obrębie działki nr 121/2 w Brochocinie, stanowiącej własność osoby
fizycznej,
dwóch świerków rosnących w Zagrodnie na działce nr 172/2, stanowiącej własność osoby
fizycznej,
jednego świerka rosnącego w Modlikowicach na działce nr 472/1, stanowiącej własność
osoby fizycznej.
Ponadto wydano zezwolenie dla:
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na usunięcie trzech topól rosnących w pasie
drogi nr 363 w miejscowości Olszanica,
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na wycinkę czterech
jesionów i jednej lipy rosnących w korycie cieku Skora.
11/ Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów komunalnych
stałych wynika, że w okresie sprawozdawczym zawarto pięć umów na zbiórkę odpadów
komunalnych stałych, rozwiązano cztery umowy. Na odpady komunalne ciekle nie zawarto żadnej
umowy. Zawarto umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Złotoryi na zbiórkę
odpadów komunalnych stałych ze świetlic wiejskich w miejscowościach Jadwisin, Wojciechów,
Uniejowice, Radziechów i Modlikowice. W dwóch posesjach w Zagrodnie przeprowadzono kontrolę
w zakresie odprowadzania ścieków. W wyniku kontroli stwierdzono, że ścieki są odprowadzane z
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przepełnionego szamba na drogę dojazdową do gruntów rolnych oraz gospodarstw. Właściciele tych
nieruchomości zostali zobowiązani do zawarcia umów na wywóz ścieków. Do koszy postawionych
przy tablicach ogłoszeń na zdejmowane z nich informacje i ogłoszenia mieszkańcy wrzucają wszystkie
odpady.
12/ Zaopiniowano pozytywnie wniosek firmy WALBET A.D.K Walkowiak z Miejskiej Górki na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.
13/ Sporządzono sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami na terenie gminy Zagrodno
za 2009 r.
14/ Na wniosek Spółki EKO-PLAN z Gdańska wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
wybudowaniu energetycznej farmy wiatrowej farma Zagrodno na terenie działek nr 133/1, 133/4,
679 obręb Radziechów. Po wystąpieniu do 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 uzyskano
opinię, że należy dla niego przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. Na wniosek Spółki
WALBET A.D.K. z Miejskiej Górki wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech
elektrowni wiatrowych z infrastrukturą elektroenergetyczną, obręb Jadwisin, działki nr 240, 235 i 86.
15/ Zarządzeniem nr 0151-202/10 z 31 maja 2010 r. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Radziechowie. Konkurs odbędzie się 2 lipca br.
16/ Zarządzeniem nr 0151-207/10 z 17.06.2010 r. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Olszanicy. Konkurs odbędzie się 9 lipca br.
17/ Z dniem 30 czerwca br. zostanie rozwiązana umowa o pracę z jednym pracownikiem robót
interwencyjnych. Rozwiązanie następuje na prośbę pracownika. Aktualnie Urząd Gminy zatrudnia 8
pracowników robot publicznych i czterech pracowników robót interwencyjnych.
18/ Z dniem 1 lipca br. zostanie zawarta umowa o pracę z p. Kamilą Kunecką na czas zastępstwa p.
Eweliny Bachmatiuk.
19/ Wyremontowano drogi gminne na osiedlu w Zagrodnie, do cmentarza w Zagrodnie, w
Modlikowicach koło byłego ZUT, w Grodźcu i w Radziechowie. Przebudowano przepusty w Grodźcu
i w Uniejowicach. Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze w Radziechowie. Grysem wykonano
remont drogi w kierunku stacji uzdatniania wody w Olszanicy. Trwają prace na drogach przy świetlicy
w Olszanicy i przy bloku nr 4 na osiedlu w Olszanicy.
20/ Trwa budowa stacji uzdatniania wody w Olszanicy.
21/ Wykonano remont kładki na rzece Skora w Zagrodnie / koło posesji p. Bartkiewicza /.
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22/ Trwają prace przy remoncie dachu zamku Grodziec.
23/ Wykonano przebudowę komina i instalacji elektrycznej w Urzędzie Gminy w Zagrodnie.
24/ Trwają prace wykończeniowe przy budowie świetlicy z remizą w Brochocinie.
25/ Wykonano projekt adaptacji pomieszczeń świetlicy w Brochocinie na lokale socjalne. Uzyskano
pozwolenie na adaptację pomieszczeń na przedszkole w Zagrodnie. Trwa projektowanie rozbudowy
świetlicy w Wojciechowie i zasilania w wodę Olszanicy i Grodźca.
26/ Zamontowano nową wiatę przystankową w Zagrodnie.
27/ Pracownicy robót publicznych i interwencyjni:
przebudowali przepusty w Uniejowicach i w Grodźcu,
czyścili rowy w Uniejowicach i w Zagrodnie,
kosili wały powodziowe w Modlikowicach,
odkrzaczali pas rzeczny rzeki Skora w Modlikowicach oraz pas potoku Kraśnik w
Radziechowie,
remontowali szatnię dla sportowców w Zagrodnie,
wykonywali prace remontowe w świetlicy w Modlikowicach,
wykonali adaptacje pomieszczeń na lokal socjalny w budynku nr 26 w Wojciechowie,
wykosili pobocza wzdłuż rzeki Skora w Zagrodnie.
28/ Świetlica na osiedlu w Zagrodnie nie będzie już udostępniania młodzieży ze względu na
dewastowanie przez nią mienia. Ze świetlicy zostanie usunięty skład starych lodówek.
Ponadto przekazał radnym:
informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Gminy
Zagrodno dnia 29 kwietnia 2010 r.,
informację z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 29 kwietnia
2010 r.
Informacje stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.
Do pkt 4.
Stanisław Skuła
--------------------------
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- Poinformował, że piasek ze żwirowni w Radziechowie
jest transportowany samochodami ciężarowymi drogą
powiatową przez Radziechów. Wniósł o pilne
wprowadzenie zakazu przejazdu tym samochodom przez
wieś ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi

a także jej stan techniczny. W uzasadnieniu powiedział,
że droga jest wąska, a jej nawierzchnia wymaga pilnego
remontu. Transport piasku dodatkowo pogłębia
i przyspiesza jej degradację.
- Zgłosił pilną potrzebę wykoszenia trawy wokół, a
zwłaszcza z tyłu wiaty przystankowej w Radziechowie,
stojącej w sąsiedztwie posesji p. Padewskiego.
- Zgłosił pilną potrzebę pomalowania wiaty przystankowej
stojącej w środku wsi Radziechów oraz naprawienia
blaszanego pokrycia dachowego tej wiaty, ponieważ
w obecnym stanie wiata szpeci wizerunek wsi.
- Wniósł o zabezpieczenie w budżecie gminy 2011 r.
środków finansowych na przystosowanie terenu pod
boisko w Radziechowie.
- Wniósł o zabezpieczenie w budżecie gminy 2011 r.
środków finansowych na położenie dywanika
asfaltowego na drodze gminnej w Radziechowie od
posesji p. Tarnowskiego do posesji p. Charęzy.
Leon WIjatyk
----------------------

- Zgłosił pilną potrzebę wycięcia suchej lipy, która znajduje
się koło przystanku i krzyża w Jadwisinie. W uzasadnieniu
powiedział, że na przystanku zbierają się ludzie oczekujący
na autobus, a suche gałęzie tej lipy mogą na kogoś
spaść.

- Zgłosił, że tablica ogłoszeń w Jadwisinie wymaga pilnej
wymiany ze względu na stopień zniszczenia
- Zgłosił, że pobocza drogi powiatowej w Modlikowicach
na odcinku od posesji p. Zapała do młyna są bardzo
zakrzaczone. Poinformował, że trzeba jeździć środkiem tej
drogi, żeby nie poobrywać lusterek w pojazdach, albo ich
nie porysować.
- Zgłosił, że tablica ogłoszeń koło kościoła w
Modlikowicach wymaga pilnej wymiany ze względu na
to, że jest stara i zużyta.
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- Zgłosił, że rzeka Skora w Modlikowicach, na odcinku od
byłego Zakładu Usług Technicznych zmienia koryto w
kierunku bloku mieszkalnego, co powodują walące się do
niej ze skarpy drzewa.
Stanisław Bachmatiuk
--------------------------------

- Zgłosił pilną potrzebę podcięcia gałęzi lipy rosnącej
koło garbatego mostu w Uniejowicach, ponieważ
zasłaniają widoczność na drodze.
- Wniósł o zakupienie kosiarki rotacyjnej na wyposażenie
Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie ze względu na
konieczność wykaszania między innymi stref ochronnych
przy zbiornikach wody, terenów wokół świetlic wiejskich,
rowów i poboczy przy drogach gminnych.
- Zwrócił się o wykonanie elewacji chociaż jednej ściany
budynku świetlicy wiejskiej w Uniejowicach.
- Zwrócił się naprawienie mostku na drodze gminnej
w Uniejowicach z wykorzystaniem, jeżeli to możliwe, płyt
drogowych, które nie zostały jeszcze zagospodarowane.
- Zapytał, czy coś wiadomo na temat wyciętych dębów
z działki gminnej w Grodźcu.

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

- Wniósł o wykoszenie pasa rzecznego rzeki Skora przez Zagrodno,
przynajmniej na odcinku widocznym z drogi. Przypomniał, że w
ubiegłym roku pas był koszony, co znacznie poprawiało estetykę wsi.
- Zgłosił pilną potrzebę wykonania ekspertyzy, a następnie remontu
mostu na rzece Skora koło Gimnazjum w Zagrodnie, ponieważ od
spodu stan mostu jest bardzo kiepski.
- Zapytał, kiedy zostanie zakończona adaptacja budynku na
przedszkole w Zagrodnie i kiedy rozpocznie się nabór dzieci do
przedszkola.

Helena Ceglarska
------------------------
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- Wniosła o przedłożenie radzie gminy do uchwalenia projektu
uchwały w sprawie współpracy gminy ze stowarzyszeniami.

- Zgłosiła pilną potrzebę wykoszenia rowu i poboczy wzdłuż chodnika
dla pieszych od bazy do osiedla w Zagrodnie oraz działki pomiędzy
bazą a osiedlem .
- Zwróciła się z prośbą, aby wójt wystąpił do Spółdzielni
Mieszkaniowej w Budziwojowie o zabudowanie blachą osiedlowego
śmietnika sąsiadującego ze świetlicą oraz o zlikwidowanie śmietnika
urządzonego z drugiej strony świetlicy.
Danuta Kraśnicka
------------------------

- Zgłosiła pilną potrzebę wykoszenia terenu wokół wiaty
przystankowej w Olszanicy – Garnczary , wymiany tablicy ogłoszeń
stojącej koło tej wiaty oraz o wykoszenie poboczy przy drodze
wojewódzkiej przez Garnczary.
- Zgłosiła, że tablica ogłoszeń na osiedlu w Olszanicy jest zniszczona i
wymaga pilnej wymiany. Zwróciła się również o postawienie kosza na
śmieci przy tej tablicy.

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

- W imieniu mieszkańców zwróciła się o wycięcie zakrzaczenia na
terenie wokół stawu w Brochocinie oraz o wycięcie topoli, która
stanowi zagrożenie.
- W imieniu p. Szczepanowskiego z Brochocina zgłosiła, że p. Czuczak
zagrodził drogę pomiędzy stawami. Zwróciła się o poinformowanie,
czy p. Czuczak jest dzierżawcą drugiego stawu.
- Wniosła o ujęcie w budżecie gminy 2011 r. kosztów zdjęcia eternitu
ze ściany budynku Szkoły Podstawowej w Brochocinie, wymiany
drugiej połowy dachu na tym budynku oraz wymiany instalacji
centralnego ogrzewania, ponieważ już przecieka.
- Zapytała, czy sołectwa mogą już realizować zadania zaplanowane w
ramach funduszu sołeckiego.
- Poinformowała, że w Brochocinie zawiązała się drużyna sportowa, a
na jej funkcjonowanie potrzebne są środki z budżetu gminy.
Zapytała, czy gmina może przejąć od p. Małeckiego z Brochocina
działkę, która jest położona w środku wsi i nadaje się na boisko
sportowe. Dodała, że p. Małecki w zamian chciałby od gminy działkę
w Łukaszowie.
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Andrzej Kaliciak
---------------------

- Poinformował, że dziura w drodze powiatowej na zakręcie przed
miejscowością Wojciechów jeszcze nie zastała załatana. Nadal po
opadach nie schodzi woda z odcinka drogi koło Policji w Zagrodnie.
Na poboczach i rowach wzdłuż wszystkich dróg powiatowych
przebiegających przez teren naszej wyrastają już drzewa, ponieważ
zakrzaczenie nie jest likwidowane. Na drodze do Grodźca smoła z
drogi pryska po szybach samochodów.
- Zgłosił, że z powodu rozrośnięcia się czterech drzew, którymi został
obsadzony krzyż w środku wsi Olszanica, na drogach przy tym krzyżu
nie ma już widoczności i z tego powodu jest bardzo niebezpiecznie.
- Stwierdził, że rzeka Skora i teren wokół niej w obrębie naszej gminy
w tym roku ze względu na zaniedbanie wygląda tragicznie,
dodatkowo pod tamą jest śmietnik.
- Zgłosił, że znak z nazwą miejscowości Grodziec od strony Olszanicy
jest tak zarośnięty, że turyści nie wiedzą, do jakiej miejscowości
wjeżdżają.

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

- Zgłosiła pilną potrzebę wyremontowania dachu na budynkach
szkoły w Olszanicy oraz wybrukowania podwórka szkoły.
- Zgłosiła pilną potrzebę postawienia lustra przy drodze
wojewódzkiej koło krzyża w Olszanicy, ponieważ wyjeżdżając z drogi
gminnej koło posesji p. Gogoli na drogę wojewódzką nie ma żadnej
widoczności ze względu na zakręt i ogrodzenie.
- Wniosła o zobowiązanie właściciela działki w Olszanicy, na której
mieszkał p. Klak, do jej uporządkowania, ponieważ jej wygląd szpeci
wizerunek wsi.

Antonina Rystau
---------------------------
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- Wniosła o ponowne wystąpienie do władz powiatu
Legnickiego o wycięcie zakrzaczenia z poboczy i rowów
wzdłuż odcinka drogi z Wojciechowa do skrzyżowania z
drogą wojewódzką Chojnów – Złotoryja. Poinformowała,
że w niektórych miejscach z zakrzaczenia wyrastają już
drzewa, a stan tych poboczy i rowów całkowicie zasłania
widoczność na tym odcinku drogi.

- Zgłosiła, że znak ograniczający do 40 km/h prędkość
przez wieś Wojciechów, który stoi koło przystanku
autobusowego jest niewidoczny, ponieważ obrosły go
krzaki i drzewa z posesji p. Edwarda Marciniaka, który
dobrowolnie nie chce ich usunąć.
- Zgłosiła, że droga w kierunku mostu pod autostradą w
Wojciechowie koło posesji p. Pawlińskiego jest bardzo
zwężona z powodu zakrzaczenia. Wyjaśniła, że problem
ten zgłasza na prośbę rolników, którzy nie będą mogli
przejechać tą drogą ciężkim sprzętem w okresie żniw.
- Stwierdziła, że stan tablic ogłoszeń świadczy o naszej
gminie.
- Poinformowała, że Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zagrodnie wnosi o
dofinansowywanie z budżetu gminy kosztów utrzymania
Izby Wytrzeźwień w Legnicy w wysokości 5 tys. zł rocznie.
W uzasadnieniu powiedziała, że w roku ubiegłym
przebywało w niej 49 osób nietrzeźwych z terenu naszej
gminy. Ze względu na brak dofinansowania Izba w roku
bieżącym odmawia przyjmowania osób nietrzeźwych i
dlatego takie osoby muszą być przetrzymywane na
Komendzie Policji w Złotoryi.
- Zwróciła się o wyasygnowanie z budżetu gminy środków
finansowych na zakup drewna do wykonania ławek, które
będą potrzebne sołectwu Wojciechów na dożynki
gminne organizowane 5 września 2010 r.
- Zgłosiła, że p. Józef Marciniak z Wojciechowa mieszka w
oborze na terenie posesji, w której spalił się dom
mieszkalny. Poinformowała, że ten pan prosi o przyznanie
mu pomieszczenia socjalnego. Dodała, że jest on bardzo
uciążliwym mieszkańcem wsi.

Do pkt 5.
1/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2010 r. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały.
Poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu
21 czerwca 2010 r. .
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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 12 radnych i poddał pod głosownie projekt
uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2010 r.
Uchwała Nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
-------------------------------------------------2/
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, ze projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu 21 czerwca 2010 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Andrzej Kaliciak zapytał, dlaczego w programie nie została ujęta żadna droga w Grodźcu.
Zgodnie z ustaleniami drogi w Grodźcu wcześniej zostały wykreślone, ale w późniejszym czasie miała
być wprowadzona chociaż jedna droga.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń wyjaśniała, że zmiana tej uchwały nie dotyczyła dróg. Dodała, że w
Grodźcu będzie modernizowana nawierzchnia drogi na zamek.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski wyjaśnił, że zmiana uchwały jest zmianą
proceduralną , pomiędzy poprzednią a bieżącą uchwałą w sprawie programu inwestycyjnego nie ma
różnicy w zakresie zadań przewidzianych do realizacji. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12
radnych i poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 11 głosami „za”, przy 1 „przeciw”.
Uchwała Nr XXXIV/177/10 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2010 stanowi załącznik nr 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------do protokołu.
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3/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w
Zagrodnie za 2009 r. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały.
Poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu
21 czerwca 2010 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Tadeusz Suchecki zapytał, z czego wynika strata powstała za 2009 r.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń wyjaśniła, że biblioteka utrzymuje się z dotacji podmiotowej, nie ma
żadnych przychodów. Strata powstała na skutek tego, że koszty 2009 r. były wyższe od dotacji i musi
zostać pokryta z funduszu podstawowego.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych
i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/178/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zatwierdzenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICZNA w ZAGRODNIE za 2009 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały oraz protokół z odbytego
w dniu 16 kwietnia 2010 r. posiedzenia Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie,
która pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie tej jednostki za 2009 r. Poinformował, że
projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 21
czerwca 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 obecność 12 i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
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Uchwała Nr XXXIV/179/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------finansowego za 2009 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie stanowi załącznik nr 8 do
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------protokołu.
-----------------5/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilno-prawnym przypadających gminie Zagrodno oraz jej jednostkom organizacyjnym.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował, że
projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 21
czerwca 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 11 radnych i poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 9 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXXIV/180/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia szczegółowych zasad,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przypadających gminie Zagrodno oraz jej jednostkom organizacyjnym stanowi załącznik nr 9 do
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------protokołu.
-----------------6/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno, wykonania planu
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury
za I półrocze, a przed obradami sesji nowy projekt tej uchwały. Przewodniczący rady gminy Stanisław
Olechowski odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła nowy projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu 21 czerwca 2010 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIV/181/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia zakresu informacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno, wykonania planu finansowego samodzielnego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze stanowi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 10 do protokołu.
----------------------------------------7/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej, a przed obradami sesji nowy projekt tej uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń wyjaśniła, że gmina po wysłaniu radnym materiałów na sesję złożyła
wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W przesłanym radnym
projekcie uchwały nazwa zadania brzmiała: stacja uzdatniania wody w Olszanicy, natomiast w
złożonym wniosku zadanie zostało nazwane: budowa stacji uzdatniania wody w Olszanicy. W nowym
projekcie uchwały została wpisana nazwa zadania zgodna z wnioskiem.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, które odbyło się 21 czerwca 2010 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W odpowiedzi na pytanie radnego Tadeusza Sucheckiego zadane w dyskusji ogłoszonej przez
przewodniczącego rady gminy Stanisława Olechowskiego skarbnik gminy Violetta Piętoń wyjaśniła, że
kwota pożyczki stanowi 60 % kosztów zadania. Dodała, że jest to maksymalne dofinansowanie
zadania możliwe do pozyskania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w formie pożyczki.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
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Uchwała Nr XXXIV/182/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
--------------------------------------------------8/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Turystycznych „Zamek-Grodziec” w celu
przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zamek Grodziec.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały. Poinformował, że
projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy w dniu 21 czerwca 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 12 radnych i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 11 głosami „za”, przy jednym „wstrzymującym”.
Uchwała Nr XXXIV/ 183/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nazwą Zakład Usług Turystycznych „Zamek – Grodziec” w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------odpowiedzialnością pod nazwą Zamek Grodziec stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia
regulaminu cmentarza komunalnego w Grodźcu. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski
odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji
Rolnictwa i Infrastruktury Gminy w dniu 18 czerwca 2010 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Gminy Tadeusz Suchecki poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Stanisław Skuła w odniesieniu do zapisu projektu uchwały stanowiącego, że wysokość opłat za
korzystanie z cmentarza określa wójt gminy zapytał, czy wysokość tych opłat nie powinna zawierać ta
uchwała.
Sekretarz gminy Urszula Łabędzka wyjaśniła, że zapis jest prawidłowy opłaty ustali wójt w drodze
zarządzenia.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/184/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie ustalenia regulaminu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cmentarza komunalnego w Grodźcu stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zagrodno na
lata 2009-2012. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały.
Poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Gminy w
dniu 18 czerwca 2010 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 12 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXIV/185/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie przyjęcia aktualizacji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zagrodno na lata 2009 – 2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------11/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Brochocin. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że
projekt statutu sołectwa został wypracowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy 10
września 2009 r, , a konsultacje społeczne w tej sprawie odbyły się z mieszkańcami sołectwa w
miesiącu marcu 2010 r.
Odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Sołtys wsi Modlikowice Józef Kuźniar zapytał, po czyjej stronie pozostaną koszty wykonania nowych
pieczątek dla sołectw.
Sekretarz gminy Urszula Łabędzka wyjaśniła, że sołectwa muszą mieć pieczątki zgodnie ze wzorami
zapisanymi w instrukcji kancelaryjnej, a koszty ich wykonania pozostaną po stronie gminy, ponieważ
fundusze, którymi dysponują sołectwa są także gminne.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych
i projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brochocin poddał pod głosowanie.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/186/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brochocin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
--------------------------------------------------12/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Grodziec. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że
projekt statutu sołectwa został wypracowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy 10
września 2009 r., a konsultacje społeczne w tej sprawie z mieszkańcami sołectwa odbyły się w
miesiącu marcu 2010 r. Odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali
głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/187/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodziec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
----------------------------------------------------13/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Jadwisin. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że
projekt statutu sołectwa został wypracowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy 10
września 2009 r., a konsultacje społeczne w tej sprawie z mieszkańcami sołectwa odbyły się w
miesiącu marcu 2010 r. Odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/188/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadwisin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
----------------------------------------------------14/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Łukaszów. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że
projekt statutu sołectwa został wypracowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy 10
września 2009 r., a konsultacje społeczne w tej sprawie z mieszkańcami sołectwa odbyły się w
miesiącu marcu 2010 r. Odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/189/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łukaszów
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
---------------------------------------------------15/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Modlikowice. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że
projekt statutu sołectwa został wypracowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy 10
września 2009 r., a konsultacje społeczne w tej sprawie z mieszkańcami sołectwa odbyły się w
miesiącu marcu 2010 r. Odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV/ 190/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modlikowice stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------16/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Olszanica. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że
projekt statutu sołectwa został wypracowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy 10
września 2009 r., a konsultacje społeczne w tej sprawie z mieszkańcami sołectwa zostały
przeprowadzone w miesiącu marcu 2010 r. Odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję, w której
radni nie zabrali głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXV/191/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszanica
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
--------------------------------------------------17/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Uniejowice. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że
projekt statutu sołectwa został wypracowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy 10
września 2009 r., a konsultacje społeczne w tej sprawie z mieszkańcami sołectwa odbyły się w
miesiącu marcu 2010 r. Odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
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Uchwała Nr XXXIV/192/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uniejowice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
---------------------------------------------------18/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Radziechów. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że
projekt statutu sołectwa został wypracowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy 10
września 2009 r., a konsultacje społeczne w tej sprawie zostały przeprowadzone z mieszkańcami
sołectwa w miesiącu marcu 2010 r. Odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu. Następnie stwierdził na sali obecność 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/193/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Radziechów stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------19/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Wojciechów. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że
projekt statutu sołectwa został wypracowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy 10
września 2009 r., a konsultacje społeczne w tej sprawie zostały przeprowadzone z mieszkańcami
sołectwa w miesiącu marcu 2010 r. Odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/194/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wojciechów stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------20/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Zagrodno. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że
projekt statutu sołectwa został wypracowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy 10
września 2009 r., a konsultacje społeczne w tej sprawie odbyły się z mieszkańcami sołectwa w
miesiącu marcu 2010 r. Odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i projekt uchwały poddał po głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
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Uchwała Nr XXXIV/195/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagrodno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
-------------------------------------------------21/
Radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Zagrodno – Osiedle. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski
poinformował, że projekt statutu sołectwa został wypracowany na wspólnym posiedzeniu komisji
rady gminy 10 września 2009 r., a konsultacje społeczne w tej sprawie z mieszkańcami sołectwa
zostały przeprowadzone w miesiącu marcu 2010 r. Odczytał projekt uchwały i otworzył dyskusję, w
której radni nie zabrali głosu. Następnie stwierdził na Sali obrad obecność 12 radnych i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIV/196/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagrodno------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osiedle stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
--------------------------------------------------------------Do pkt 6.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
-

zatoki autobusowe nie są własnością gminy, należą do właścicieli dróg,

interpelacje i zapytania dotyczące dróg powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez
teren naszej gminy oraz drzew rosnących przy tych drogach zostaną przesłane do ich
administratorów,
-

teren wokół wiaty przystankowej w Radziechowie zostanie wykoszony,

sprawa przeniesienia słupa energetycznego w Radziechowie jest w toku, trwają uzgodnienia
w zakresie przejścia przez rów z Agencją Nieruchoko0ści Rolnych we Wropcławiu,
przystosowanie terenu pod boisko w Radziechowie i położenie dywanika asfaltowego na
drodze jest kwestią przyszłoroczną,
-

zniszczone tablice ogłoszeń będą sukcesywnie wymieniane,

do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zostanie przesłana interpelacja
w sprawie koryta rzeki Skora,
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-

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie zostanie wyposażony w kosiarkę w roku przyszłym,

mieszkaniec Uniejowic miał przygotować kosztorys na wykonanie elewacji ściany świetlicy,
ponieważ żadna firma nie chce się podjąć realizacji tego zadania,
-

naprawa mostków pod drogami do pól leży w gestii rolników,

trwa pozyskiwanie osoby z uprawnieniami do wykonania ekspertyzy mostu na rzece Skora
koło Gimnazjum w Zagrodnie,
zostanie przygotowany do uchwalenia program współpracy naszej gminy ze
stowarzyszeniami,
zostanie ustalone, czyją własnością jest pas pomiędzy chodnikiem a rowem przy drodze
wojewódzkiej przed osiedlem w Zagrodnie, jego wykaszanie leży w gestii właściciela,
-

nie będą już dostawiane kosze na śmieci przy tablicach ogłoszeń,

-

zostanie podjęta interwencja w sprawie drogi pomiędzy stawami w Brochocinie,

zadania przewidziane do finansowania funduszem sołeckim jak najbardziej można
realizować,
funkcjonowanie drużyny sportowej z Brochocina może być finansowane z budżetu gminy od
przyszłego roku, na razie drużyna może rozgrywać mecze na boisku w Radziechowie, sprawa
urządzenia boiska sportowego w miejscowości Brochocin jest kwestią dalszej przyszłości, ponieważ
wiąże się z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, dokonania zmian w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
remont dachów budynków szkolnych w Olszanicy i zdjęcie eternitu ze ściany budynku szkoły
w Brochocinie oraz wymiany drugiej połowy dachu na tym budynku jest sprawą przyszłościową,
p. Józef Marciniak z Wojciechowa jest osobą objętą pomocą społeczną w zakresie
zabezpieczenia lokum, korzysta z niego wyłącznie w okresie zimowym, a wiosną wraca do
Wojciechowa,
-

do p. Pawlińskiego zostało wysłane pismo w sprawie wycięcia zakrzaczenia,

Policja nie zgłaszała żadnych problemów z umieszczaniem osób nietrzeźwych w Izbie
Wytrzeźwień w Legnicy,
z radą sołecką wsi Wojciechów odbędzie się spotkanie, na którym między innymi zostaną
poczynione uzgodnienia dotyczące wykonania ławek na boisko.
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Do pkt 7.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Do pkt 8
1/
Radna Antonina Rystau poinformowała, że na ostatniej była nieobecna z powodu wyjazdu do
sanatorium.
2/

Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że:

Zgłoszenia do konkursu „Najładniejsza zagroda” są przyjmowane do 15 lipca br. Zwrócił się
do radnych i sołtysów o zmotywowanie mieszkańców do udziału w tym konkursie.
Radni mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych w terminie do 12 września
2010 r.
3/
Radny Andrzej Kaliciak zwrócił się wyciagnięcie konsekwencji w stosunku do osoby, która nie
obciążała budżetu OSP Grodziec za zużycie energii elektrycznej w remizie pomimo, że ze wskazań
podlicznika można odczytać ilość zużytej energii przez straż. Poinformował, że koszty zużycia tej
energii w całości były pokrywane z budżetu samorządu sołectwa wsi Grodziec.
4/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska zwróciła się o wykonanie przeglądu gwarancyjnego nowo
wybudowanych toalet przy świetlicy wiejskiej w Olszanicy.
5/

Sołtys wsi Zagrodno Piotr Janczyszyn:

- Przychylił się do interpelacji radnego Tadeusza Sucheckiego o wykaszanie pasa rzeki Skora wzdłuż
Zagrodna, ponieważ teren ten jest wizytówką miejscowości i gminy.
- Zgłosił pilną potrzebę obcięcia zakrzaczenia wyrastającego z pni ściętych drzew przy drodze
powiatowej przez Zagrodno.
- W imieniu mieszkańców budynku po byłym ośrodku zdrowia w Zagrodnie zgłosił, że za parkingiem
znajdującym się na przeciw tej posesji, nad rzeką, został urządzony śmietnik. Ponadto zgłosił, że
dzikie wysypisko śmieci powstało także przy drodze powiatowej Zagrodno – Modlikowice / droga
koło stawów /.
- Ze względu na bezpieczeństwo zwrócił się o wycięcie zakrzaczenia koło hydroforni w Zagrodnie oraz
na drodze w kierunku posesji p. Bednarza.
- Zwrócił się o zamontowanie bariery na drodze koło stawu p. Kowalczuka w Zagrodnie, ponieważ
jest tam przepaść, duże samochody spychają małe samochody.
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6/
Radna Antonina Rystau poinformowała, że we wsi Wojciechów są zaniedbane posesje,
których właściciele mieszkają w innych miejscowościach. Zapytała, czy jest możliwość zobowiązania
ich do uporządkowania tych posesji. W uzupełnieniu dodała, że szczególnie w tym przypadku ma na
myśli posiadłość koło świetlicy wiejskiej.
7/
Radna Teresa Doktor zapytała, kto jest odpowiedzialny za przeglądy gwarancyjne inwestycji
realizowanych przez gminę. Stwierdziła, że p. Podbielski powinien odpowiednio zająć się tymi
sprawami. Zapytała, dlaczego przyjmowane są faktury za źle wykonane prace.
Radna Antonina Rystau stwierdziła, że ze względu na brak nadzoru wszystkie inwestycje realizowane
przez gminę są niedopilnowane, a tym samym wykonywane z wadami. Dodała, że dodatkowo nikt
nie egzekwuje usunięcia usterek, co z czasem przynosi gminie kolejne problemy.
Radny Stanisław Bachmatiuk stwierdził, że ktoś z Urzędu Gminy musi się znać i doglądać
wykonywanych robót a także pilnować inspektorów nadzorów pod kątem wywiązywania się przez
nich z przyjętych obowiązków.
Do pkt 9.
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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