Protokół Nr XXXVII/10
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 29 października 2010 r. w zamku w Grodźcu.
Obrady trwały od godziny 13.oo do godziny 16.15
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15.; radna nieobecna Teresa Doktor.
Ponadto udział wzięli:
-----------------------------1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Mieczysław Słonina
Violetta Piętoń
Marian Tarnowski
Sołtysi wsi
Wiesław Łysak
Zenon Bernacki
Mieszkańcy gminy

-

wójt gminy
skarbnik gminy
radca prawny

-

insp. Urzędu Gminy
kierownik Zakładu Usług Turystycznych „Zamek-Grodziec”

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.
Wójt gminy Mieczysław Słonina, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
wniósł o wprowadzenie zmiany tytułu projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony
drzewa modrzew i głazu narzutowego uznanych za pomniki przyrody w miejscowości Grodziec na
tytuł: w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody - drzewa z rodzaju modrzew i głazu
narzutowego.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
wniosek wójta poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek wójta jednogłośnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie wójta gminy z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
Informacja Wójta Gminy Zagrodno o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2009/2010.
6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
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7. Podjęcie uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.,
- w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagrodno,
- w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojciechów,
- w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zamek Grodziec,
- w sprawie założenia przedszkola w Zagrodnie oraz utworzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zagrodnie,
- w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez
Gminę Zagrodno,
- w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym
rachunku,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody – drzewa z rodzaju modrzew i głazu
narzutowego.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Podsumowanie działalności Wójta Gminy Zagrodno za okres V kadencji.
Podsumowanie działalności Rady Gminy Zagrodno za okres V kadencji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Poinformował, że:
1/ Trwają 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,
opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przeznaczonego na boisko sportowe w Radziechowie.
2/ Wydano decyzje o warunkach zabudowy na:
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz przydomową oczyszczalnią
ścieków w miejscowości Uniejowice na działce nr 5,
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 229 obręb
Uniejowice,
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budowę budynku handlowo-usługowego i budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce
nr 137/2 w miejscowości Łukaszów,
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na działce nr
181 obręb Grodziec,
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz budynku gospodarczego na
działce nr 644/2 w miejscowości Zagrodno,
budowę dwóch budynków mieszkalnych wolnostojących z garażem na działce nr 128/7 obręb
Uniejowice,
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym na działce
nr 128/6 w miejscowości Uniejowice.
Zostało wszczęte postępowanie dotyczące:
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 873 obręb Olszanica,
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 23 obręb
Uniejowice.
Wydano postanowienia pozytywnie opiniujące podział działek:
nr 369/1 obręb Zagrodno,
nr 522 obręb Zagrodno,
nr 128/7 obręb Uniejowice,
1061 obręb Zagrodno.
3/ W dniu 15.10. 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w
zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
4/ Trwa przygotowanie wniosku w sprawie Rządowego Programu „Radosna Szkoła” o udzielenie
wsparcia finansowego w roku 2011 na:
- modernizację szkolnego placu zabaw,
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,
- utworzenie szkolnego placu zabaw.
W dniu 14.10. br. wysłano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wniosek o przyznanie w 2010 r.
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników.
5/ Wydano:
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla trzech firm, w tym usługi
ogólnobudowlane, handlowo-usługowej, w miejscowościach Uniejowice, Brochocin i Zagrodno,
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cztery decyzje o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej oraz trzy decyzje o
zmianie wpisu.
6/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie na posiedzeniu w dniu
29 września 2010 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora Szkoły im. Jana Pawła II w Zagrodnie
o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów realizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku
6 – 16 lat mieszkających na terenie wsi i osiedla w Zagrodnie. Dofinansowanie przyznano na okres od
dnia 2 listopada br. do 21 grudnia br. w kwocie 2800 zł oraz na zakup artykułów papierniczych i
produktów żywnościowych do realizacji programu w kwocie 300 zł.
7/ Zarządzeniami:
- Nr 0151-224/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.000,00 zł oraz dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.773,20 zł,
- Nr 0151-225/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 219.137,00 zł oraz dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 29.730,00 zł,
- Nr 0151-227/10 dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 60.309,09 zł,
- Nr 0151-230/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł oraz dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.500,00 zł,
- Nr 0151-231/10 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 116.959,00 zł oraz dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 73.720,00 zł.
Sporządzono sprawozdania finansowe z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2010 r.
Na bieżąco wydawano decyzje związane z poborem podatków oraz prowadzono egzekucje należności
gminy.
8/ Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie i elewację
świetlicy w Radziechowie. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego na dofinansowanie tego zadania. Kwota przyznanej pomocy to 120.000,00 zł. Prace
są w toku.
9/ Rozliczono z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zadanie: „ Modernizacja
dachu budynku głównego Palatium Zamku Grodziec”.
10/ Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o płatność na
zadania:
„Budowa trybun na boisku sportowym w Zagrodnie”,
„Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Swojacy”,
„Wykonanie elewacji i malowanie pomieszczeń świetlicy w Jadwisinie”,
„Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w Brochocinie”. Budowa obiektu została zakończona.
W dniu 2.11. br. rozpocznie się budowa drogi dojazdowej do świetlicy z remizą w Brochocinie.
11/ Zakończono adaptację pomieszczeń na przedszkole samorządowe w Zagrodnie. Przedszkole
rozpocznie funkcjonowanie 15 listopada br.
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12/ Trwają prace adaptacyjne pomieszczenia po zespole Macierzanka w Wojciechowie w budynku
byłej szkoły na mieszkanie dla powodzian.
13/ Dobiega końca budowa stacji uzdatniania wody w Olszanicy. Przesył do Radziechowa został
wybudowany przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie.
14/ Wykonano remont kładki na rzece Skora w Zagrodnie, koło p. Bartkiewicza.
15/ Trwają prace wykończeniowe przy przygotowaniu pomieszczeń na lokale socjalne
w Modlikowicach.
16/ Pracownicy robót publicznych i interwencyjni:
- pracowali przy adaptacji dwóch pomieszczeń na lokale socjalne w Modlikowicach nr 55 oraz
pomieszczenia na lokal socjalny dla powodzian w Wojciechowie nr 26,
- przygotowywali pomieszczenia dla policji,
- remontowali świetlicę w Modlikowicach,
- odkrzaczali pas rzeczny rzeki Skora w Zagrodnie,
- wykonali rów odwadniający w Zagrodnie.
17/ W miesiącu wrześniu i październiku br. w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Brochocinie,
Grodźcu, Olszanicy i w Zagrodnie został wymieniony utracony lub zniszczony sprzęt w czasie
prowadzonych w dniach 7-8.08. 2010 r. działań ratowniczych – przeciwpowodziowych. Koszt zakupu
nowego nowego sprzętu wynosi 7.249,45 zł. W chwili obecnej w remoncie pozostaje jeszcze
motopompa jednostki z Brochocina.
18/ W dniu 11 października br. został przejęty przez Gminę Zagrodno od Spółki FRANK – CARS lekki
samochód ratowniczo-gaśniczy FORD TRANSIT VAN z przeznaczeniem dla OSP Brochocin. Termin
przekazania tego samochodu dla jednostki został zaplanowany na 10 listopada br.
19/ Przy dotacji Gminy Zagrodno w wysokości 2.500,00 zł w dniu 13 października 2010 r. został
zakupiony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Olszanicy nowy zestaw ratowniczy PSP R-1.
20/ W dniu 15 października 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Zagrodno a Spółką
GRODEX z Legnicy na wykonanie i montaż bram garażowych w strażnicy OSP w Zagrodnie. Całkowity
koszt wymiany bram to 13.956,80 zł. Koszt wymiany bramy został sfinansowany z budżetu gminy w
wysokości 6.943,80 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetów samorządów wiejskich wsi Uniejowice
i Zagrodno.
21/ Na doposażenie jednostki OSP w Brochocinie zakupiono sześć kompletów ubrań koszarowych
i sześć par butów na ogólną wartość 3.434,70 zł.
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22/ Powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem Nr 249 z dnia 19.08. br. Gminna
Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
znajdujących się na obszarach dotkniętych deszczem nawalnym i powodzią na terenie Gminy
Zagrodno, dokonała ostatecznie szacunku strat. Szkody wystąpiły w 69 gospodarstwach osiągając
straty powyżej 30 % dochodów gospodarstwa, co stanowi szkodę w wysokości 2.166.620,78 zł.
W pozostałych dwudziestu gospodarstwach szkody nie osiągnęły 30 % w stosunku do całości
dochodów gospodarstwa, w związku z czym komisja nie mogła tych wniosków zakwalifikować.
Ponadto podczas powodzi w dniu 7 sierpnia br. zalane zostały stawy rybne w Modlikowicach
stanowiące własność prywatną, gdzie straty oszacowano na 33 tys. zł.
23/ Wydano zezwolenia na wycięcie:
drzewa z gatunku dębu rosnącego na działce nr 227 w Zagrodnie, stanowiącej własność
osoby fizycznej,
dziesięciu drzew z gatunku brzozy rosnących na działkach nr 277/3 i 215/5 w Modlikowicach,
stanowiących własność osoby fizycznej,
dwudziestu pięciu drzew z gatunku jesion rosnących na działce nr 639/3 w Zagrodnie,
stanowiącej własność Przedsiębiorstwa AGROFARMER,
czterdziestu czterech drzew z gatunku brzoza, jedenastu olch i jednej osiki rosnących na
działce nr 418 w Radziechowie, stanowiącej własność osób fizycznych,
sześciu drzew z gatunku wierzb i jednej olchy rosnących na działce 205 w Modlikowicach,
stanowiącej własność Skarbu Państwa,
jednej lipy rosnącej na działce nr 385 w Wojciechowie, stanowiącej współwłasność osób
fizycznych,
jednego drzewa z gatunku jesion rosnącego na działce nr 206 w Modlikowicach, stanowiącej
własność osoby fizycznej.
24/ Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów komunalnych
stałych wynika, że w okresie sprawozdawczym zawarto trzy umowy na zbiórkę odpadów
komunalnych stałych, dwie umowy rozwiązano. Na odpady komunalne ciekłe nie zawarto żadnej
umowy. Firma „DAMI” z Chojnowa powiadomiła gminę o zakończeniu prowadzenia usług
komunalnych jednocześnie informując, że klienci zostali przekazani do Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych VAN GANSENWINKEL.
25/ Na wniosek Spółki WALBET z Miejskiej Górki wydano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi wewnętrznej łączącej
istniejącą Kopalnię Kruszywa Radziechów i planowaną Kopalnię Kruszywa Okmiany, po uzgodnieniu z
Regionalnym Dyrektorem oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
Na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych VAN GANSEWINKEL z Legnicy wydano zezwolenie
na świadczenie usług komunalnych w zakresie zbiorki odpadów komunalnych stałych na terenie
naszej gminy.
26/ Odłowiono dwa bezdomne psy w miejscowościach Radziechów i Modlikowice, które zostały
przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.
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27/ Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące odprowadzania ścieków z budynku nr 19
w Zagrodnie stanowiącego własność osób fizycznych, którzy odprowadzają ścieki gospodarczobytowe na drogę stanowiącą własność gminy.
28/ Dokonano przeglądu pomników przyrody ustanowionych Zarządzeniem Nr 28 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 6.04. 1990 r. w sprawie uznania określonych tworów przyrody za pomniki
przyrody oraz Rozporządzeniem Wojewody legnickiego z dnia 27.05.1991 r. W wyniku tego
przeglądu ustalono, że dwóch pomników obecnie nie ma, tj. drzewa modrzew w Grodźcu, który
powinien znajdować się w parku zamkowym w pobliżu pałacu oraz głazu narzutowego, który
powinien znajdować się w alei lipowej.
29/ Na stanowisko palacza centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy zatrudniono
p. Mirosławę Bieńkowską na czas od 4.10. 2010 r. do 30.04. 2011 r.
30/ W związku z organizacją robót publicznych mających na celu usuwanie skutków powodzi
zatrudniono na czas określony od dnia 5 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. dwie osoby
bezrobotne skierowane przez urząd pracy.
31/ Dnia 16 października 2010 r. zatrudniono p. Agnieszkę Szelepajło na stanowisko podinsp. ds.
kancelaryjno-administracyjnych na czas zastępstwa za p. Danutę Kamińską, której nieobecność
wynika z faktu długotrwałej niezdolności do pracy oraz udzielenia urlopu macierzyńskiego.
Ponadto wójt gminy Mieczysław Słonina złożył radnym informacje:
z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 10.09.2010 r.,
z realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu
10.09.2010 r.,
z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Zagrodno.
Informacje stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 do protokołu.
Do pkt 3.
Stanisław Skuła
----------------------

- Wniósł, aby dzieci szkolne obowiązkowo wyposażyć w opaski odblaskowe,
rozważyć możliwość ich zakupu przez Urząd Gminy.
- Wniósł o ujęcie w planie inwestycyjnym gminy na rok 2011 budowę boiska
piłkarskiego w Radziechowie ( obok cmentarza ).
- Wniósł o ujęcie w planie inwestycyjnym gminy na rok 2011 położenie
dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Radziechowie od nr 70 do nr 75.
- Zgłosił pilną potrzebę naprawy drogi gminnej w Radziechowie do posesji
p.Puciato , wniósł o wykonanie modernizacji tej drogi w roku 2011.
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- Zgłosił pilną potrzebę wycięcia drzewa rosnącego koło posesji p. Jana
Kotylaka w Radziechowie, które zagraża budynkowi mieszkalnemu.
Poinformował, że drzewo było przewidziane do wycinki, ale z niewiadomych
przyczyn nie zostało ścięte.
- Wniósł o poinformowanie właściciela zachwaszczonej działki rolniczej,
znajdującej się na wprost posesji p. Anieli Kozioł w Radziechowie
o konieczności jej oczyszczenia, a w przyszłości nie dopuszczania do
zachwaszczania.
- Zgłosił pilną potrzebę przywrócenia do normalnego funkcjonowania
rowów wzdłuż drogi powiatowej od skrzyżowania Modlikowice-JadwisinRadziechów do Olszanicy. Poinformował, że rowy te należy wyczyścić.
- Zapytał, kiedy będzie kontynuowana wycinka drzew przy drodze
powiatowej w Radziechowie. Poinformował, że na drodze tej nie ma
możliwości wyminięcia się samochodu osobowego z autem ciężarowym.
- Wniósł o sukcesywne usuwanie samosiejek z rowów przydrożnych na
odcinku drogi powiatowej od skrzyżowania Modlikowice – JadwisinRadziechów do Olszanicy.
- Wniósł o rozważenie możliwości reaktywowania Spółek Wodnych.
Stanisław
Bachmatiuk
-------------------

- Zgłosił, że drewniany most na rzece Skora w Zagrodnie ( koło
p. Szklarskiego ) wymaga pilnej naprawy. W moście jest wyrwa, która
stanowi zagrożenie dla jego użytkowników. Wniósł o jak najszybsze
naprawienie tego mostu.
- Poinformował, że wieś Uniejowice potrzebuje trzech płyt drogowych na
naprawę mostków pod drogami, ponieważ kręgi nie zdają egzaminu. Dodał,
że chodzi o płyty, które gmina posiada z rozebranej nawierzchni drogi
gminnej.
- Zwrócił się o przyznanie mieszkania dla rodziny, która musiała opuścić
dom na osuwisku w Uniejowicach. Poddał pod rozwagę możliwość urządzenia
tego mieszkania w dotychczasowej siedzibie Policji w Zagrodnie.

Leon Wijatyk
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- Zgłosił pilną potrzebę uprzątnięcia pasa rzecznego rzeki Skora w Zagrodnie
z naniesionych przez wodę rzeczy podczas ostatniej powodzi.

- Wniósł o wystąpienie do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu o zabezpieczenie w budżecie 2011 r. środków na wykonanie
regulacji rzeki Skora na odcinku od p. Szymczyka do autostrady A-4.
Stwierdził, że rozwiązałoby to problem powodzi w Jadwisinie.
Józef Kozik
-----------------

- Zwrócił się o odtworzenie rowu wzdłuż drogi do kościoła
koło posesji p. Koszelowskiego , ponieważ woda podsiąka pod tą drogę.
Poinformował, że dodatkowo sytuację pogarsza niedrożny przepust pod
drogą powiatową koło posesji p. Żurawieckiej w Uniejowicach.
- Zwrócił się o nawiezienia kamienia na drogę sródpolną na kolonii
grodziskiej w Uniejowicach.
- Zwrócił się ujęcie w planie budżetu 2011 r. wykonania elewacji
świetlicy wiejskiej w Uniejowicach od strony rzeki.
- Zwrócił się o kontynuowanie modernizacji nawierzchni dróg gminnych.
- Zwrócił się o wycięcie zakrzaczenia z poboczy drogi gminnej w Uniejowicach
na kolonii Gaweckich, na odcinku od końca wsi do lasu.
- Zaproponował rozważenie możliwości wybudowania „małego orlika”
na bazie istniejącego boiska w Uniejowicach. Dodał, że gminę w budowie
tego boiska mogliby wspomagać rodzice – mieszkańcy.
- Zwrócił się o postawienie tablicy ogłoszeń w Grodźcu, koło skrzyżowania z
drogą na Olszanicę, ponieważ w tym miejscu ogłoszeniami obwieszane jest
drzewo.
- Zwrócił się z apelem do wójta o spowodowanie, aby komitety wyborcze
przed wyborami rozwieszały plakaty na wyłącznie przeznaczonych do tego
miejscach.

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

- W imieniu mieszkańców osiedla w Zagrodnie zwróciła się z prośbą
ujęcie w planie inwestycyjnym gminy na 2011 r. remontu chodnika
dla pieszych przy blokach 179, 183 i 185. Ponadto mieszkańcy tych
bloków skarżą się na brak lampy oświetlenia ulicznego w tym obrębie.
- Zgłosiła pilną potrzebę oczyszczenia z liści chodnika dla pieszych
przy drodze wojewódzkiej w Zagrodnie.
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- W imieniu mieszkańców zwróciła się o nawiezienie kamienia
na parking urządzony na osiedlu w Zagrodnie na terenie byłego boiska,
ponieważ są na nim duże dziury, a podczas deszczy kałuże.
- Zwróciła się o wstawienie szyby w wiacie przystankowej przy osiedlu
w Zagrodnie, ponieważ pod wiatą oczekują na autobus dzieci dojeżdżające
do szkoły.
Walentyna Tkaczyszyn
------------------------------- - Zwróciła się o poinformowanie, jak wygląda sprawa przekazania gminie
działki w Łukaszowie przez Agencję Nieruchomości Rolnych pod plac zabaw
dla dzieci.
- Zwróciła się o wystąpienie do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
we Wrocławiu o ujęcie w planie zadań budowy chodnika dla pieszych
w Łukaszowie.
Andrzej Kaliciak
---------------------

- Zwrócił się o pogłębienie Zimnika w Grodźcu w stronę posesji p. Guza.
Poinformował, że na wysokości tej posesji strumyk jest równo z budynkiem
mieszkalnym. Nadmienił, że w parku jest mała tama i staw, w którym
można byłoby przetrzymywać nadmiar wody ze strumyka.
- Zwrócił się o nawiezienie tłucznia na drogę do lip i na pozostałe drogi
w Grodźcu, ponieważ do tej pory nie został on dowieziony na drogi do
tej miejscowości.
- Zapytał, jak wygląda sprawa urządzenia boiska w Grodźcu.
- Wniósł o dokonanie przeglądu lip rosnących przy drodze
powiatowej w Grodźcu, w kierunku Olszanicy, pod kątem
zwisających nad drogą gałęzi drzew, szczególnie suchych.
- Wniósł o usuwanie zakrzaczenia i drzew z rowów z korzeniami, ponieważ
z pozostawionych korzeni szybko wyrastają nowe, a ponadto na korzeniach
zatrzymują się wszystkie odpady, co powoduje, że rowy są zanieczyszczone.

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

- Zwrócił się o wpisanie do planu inwestycyjnego gminy na 2011 r.
budowę boiska „orlik” przy Gimnazjum w Zagrodnie.
- W nawiązaniu do ostatniej powodzi i wyrządzonych przez nią na terenie
gminy szkód stwierdził, że do sprawy zlikwidowania na terenie gminy
zagrożenia powodziowego należy podejść kompleksowo, wystąpić do

10

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o zabezpieczenie środków
finansowych na realizację tego zadania, w ramach którego należy
poszerzyć i pogłębić koryto rzeki a także wykonać niezbędne roboty na
okolicznych strumykach.
- Poinformował, że w niektórych częściach miejscowości Zagrodno nie ma
oświetlenia ulicznego, zwrócił się o jego wybudowanie.
Antonina Rystau
-----------------------

- Zwróciła się o zabezpieczenie drogi na tzw. bazę w Wojciechowie przed
dalszym osuwaniem się, ponieważ stanowi zagrożenie dla jej użytkowników,
szczególnie jeżdżących po niej ciężkim sprzętem.
- Ponownie zgłosiła pilną potrzebę oczyszczenia stawu w Wojciechowie oraz
uporządkowania terenu wokół stawu. Poinformowała, że wysokie
zakrzaczenie zasłania widoczność na zakręcie drogi powiatowej. Ponowiła
propozycję rozważenia możliwości przekazania stawu komuś, kto będzie
o niego dbał.
- Zgłosiła, że nad drogą koło pałacu w Wojciechowie oraz odcinkiem drogi
powiatowej w tym obrębie zwisają duże i suche gałęzie drzew.
- Poinformowała, że nad drogą powiatu legnickiego za miejscowością
Wojciechów zwisają duże i suche gałęzie drzew. Ponadto przy drodze tej
jest bardzo duże zakrzaczenie.
- Zgłosiła, że drzewo rosnące przy posesji p. Marcinika w Wojciechowie
zasłania znajdującą się w jego pobliżu lampę oświetlenia ulicznego.
- Opowiedziała się za reaktywowaniem Spółek Wodnych oraz za
doposażeniem Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie w łyżkę do koparki,
która będzie mogła służyć do kopania i czyszczenia rowów na terenie gminy.

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

- Zwróciła się o wystąpienie do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we
Wrocławiu o kontynuowanie budowy chodnika dla pieszych przy drodze
wojewódzkiej w Olszanicy. Zwróciła uwagę, że tą drogą dzieci chodzą do
szkoły.
- Ponowiła wniosek o założenie lampy oświetlenia ulicznego na kolonii
w Olszanicy koło posesji p. Knapik, ponieważ wokół niej jest ciemno, a
mieszkają w niej dzieci, które chodzą do szkoły.
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- Zwróciła się dokonanie przeglądu zadrzewienia przy drodze wojewódzkiej
na odcinku od Olszanicy do granicy gminy w kierunku Bolesławca pod kątem
zwisających nad drogą gałęzi drzew, które w nadchodzącym okresie
zimowym będą stanowiły szczególne zagrożenie ze względu na obciążającą
je szadź.
Jadwiga Cybin
--------------------

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

- Poinformowała zebranych, że w nadchodzących wyborach samorządowych
nie kandyduje na radną gminy. Podziękowała wszystkim i za współpracę i
działania na rzecz wsi Brochocin. Zwróciła się z prośbą, aby były one
kontynuowane, w tym o sfinalizowanie sprawy budowy boiska piłkarskiego,
wymianę drugiej połowy dachu na budynku szkoły oraz o wymianę
centralnego ogrzewania w szkole.

- Zgłosiła pilną potrzebę zwiększenia ilości tablic ogłoszeń w miejscowości
Zagrodno. Zwróciła się o postawienie tablicy w okolicy kościoła. Nadmieniła,
że dawniej taka tablica stała w tym miejscu.

Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami sesji
w dniu 10 września br. otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
Następnie odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
20 września 2010 r. o przedłożonej przez Wójta Gminy Zagrodno informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Zagrodno za I półrocze 2010 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Skuła poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu
30 września 2010 r. pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni na wspólnym posiedzeniu
komisji rady gminy w dniu 21 października 2010 r. także pozytywnie ocenili wykonanie budżetu
gminy za I półrocze 2010 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z
czym uznał sprawozdanie za przyjęte.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni na wspólnym posiedzeniu
komisji rady gminy otrzymali informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2009/2010. Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał informację za
przyjętą.
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Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Do pkt 6.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał informację z analizy oświadczeń
majątkowych radnych.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt 7.
1/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2010. Odczytał projekt uchwały.
Poinformował, że został on pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy
w dniu 21 października 2010 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w
związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 13 głosami „za”, przy jednym „wstrzymującym”.
Uchwała Nr XXXVII/205/10 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------programu inwestycyjnego na lata 2008-2010 stanowi załącznik nr 8 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.
Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że został on pozytywnie zaopiniowany na wspólnym
posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 21 października 2010 r. Następnie otworzył dyskusję, w której
radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt
uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie dokonała zmiany budżetu gminy na 2010 r.
podejmując w tej sprawie uchwałę.
Uchwała Nr XXXVII/206/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
--------------------------------------------------3/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagrodno.
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Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że został on pozytywnie zaopiniowany na wspólnym
posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 21 października 2010 r. Następnie otworzył dyskusję, w której
radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt
uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 13 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym”.
Uchwała Nr XXXVII/207/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zagrodno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi złącznik nr 10 do protokołu.
------------------------------------------------4/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że został on
pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 21 października
2010 r. Ponadto był umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy celem konsultacji z
organizacjami pożytku publicznego, przy czym żadna z organizacji nie wniosła uwag do tego projektu
ani propozycji zmian, w związku z czym pozostał on w niezmienionej wersji. Otworzył dyskusję, w
której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 13 głosami „za”, przy jednym „przeciw”.
Uchwała Nr XXXVII/208/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie przyjęcia rocznego programu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------5/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości
Wojciechów. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że został on pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 21 października 2010 r. Po dyskusji stwierdził na
sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/209/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miejscowości Wojciechów stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------6/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną
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odpowiedzialnością pod nazwą Zamek Grodziec. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że został
on pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 21 października
2010 r.
Radny Waldemar Chudziński, w ślad za zapisem §1 pkt 1 projektu uchwały zwrócił się o
poinformowanie, jakie będą zadania spółki. Stwierdził ponadto, że w projekcie uchwały nie ma zapisu
dotyczącego obiektu samego zamku, tj. kto ponosi odpowiedzialność za ten obiekt, za jego stan,
komu zostaje przypisana dbałość o zamek.
Radca prawny Marian Tarnowski wyjaśnił, że spółka przejmuje zadania likwidowanego zakładu, które
są określonego w jego statucie. Dodał, że zadania te nie mogą być identyczne i zostaną rozszerzone.
Poinformował, że zamek nie zostanie wniesiony aportem do spółki, władztwo nad nim zachowa
gmina. W umowie, która zostanie zawarta pomiędzy gminą a spółką, zostaną określone szczegółowe
warunki współpracy i zakres obowiązku utrzymania obiektu zamku.
Radna Helena Ceglarska zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały nie zostało napisane, kto od
1 stycznia 2011 r. będzie reprezentował spółkę, z kim zostanie podpisana umowa.
Radca prawny Marian Tarnowski wyjaśnił, że ustawa o finansach publicznych nałożyła na gminę
obowiązek likwidacji zakładów budżetowych wykonujących między innymi takie zadania, jakie
wykonywał Zakład Usług Turystycznych „Zamek-Grodziec”. Wójt gminy, jako właściciel spółki, będzie
powoływał jej zarząd, będzie wykonywał wszystkie czynności wobec tej spółki.
Radny Tadeusz Suchecki zapytał, czy zamek będzie mógł stanowić zabezpieczenie spółki pod
zaciągane zobowiązania, czy jest zrobiona inwentaryzacja, a jeżeli nie, to czy można ją przeprowadzić
z udziałem pracownika Urzędu Gminy.
Radca prawny Marian Tarnowski wyjaśnił, że mienie zamku zostanie przekazane spółce na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamek będzie nadal własnością gminy, spółka nie będzie mogła
wykorzystywać tego obiektu pod zastaw.
Radny Waldemar Chudziński stwierdził, że w uchwale jest wiele nieścisłości, brak szczegółów, które
zostaną ustalone później.
Radca prawny Marian Tarnowski wyjaśnił, że uchwała zawiera wszystkie wymagane elementy.
Poinformował, że stosowne dane będą zawarte w akcie założycielskim spółki. Funkcję kontrolną
będzie miała rada nadzorcza.
Radny Stanisław Bachmatiuk zapytał, czy spółka będzie odprowadzała do gminy zysk, czy będzie
miała obowiązek dbania o zamek.
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że właściciel ma prawo korzystać z tego, co
wypracuje spółka. Bilans będzie zatwierdzany na walnym zgromadzeniu spółki.
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Radna Helena Ceglarska zapytała, czy uchwała musi zostać podjęta, czy rada gminy może się
wstrzymać z jej podjęciem do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Zapytała, czy wiadomo, ilu
jest kandydatów na prezesa spółki.
Radca prawny Marian Tarnowski wyjaśnił, że rada gminy musi podjąć uchwałę, ponieważ taki
obowiązek nakłada na nią ustawa o finansach publicznych. Dodał, że na tym kończy się rola rady
gminy wobec spółki. Poinformował, że nie podjęcie uchwały zaskutkuje tym, że od 1 stycznia 2011 r.
zamek przestanie funkcjonować, wraca do gminy.
Radna Antonina Rystau zapytała, czy prezesem spółki będzie mieszkaniec naszej gminy, czy członkami
zarządu i rady nadzorczej będą mogli być mieszkańcy naszej gminy.
Radca prawny Marian Tarnowski wyjaśnił, że osoby pełniące funkcje prezesów, członków zarządów
i rad nadzorczych spółek musza mieć odpowiednie kwalifikacje.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych
i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 10 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3
„wstrzymującymi”.
Uchwała Nr XXXVII/210/10 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nazwą Zamek Grodziec stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------7/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz zawiadomieniami
na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie założenia przedszkola w Zagrodnie oraz utworzenia
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zagrodnie. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że został
on pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 21 października
2010 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na
sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/211/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie założenia przedszkola w Zagrodnie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zagrodno. Odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że został on pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 21
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października 2010 r. Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził
na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/212/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zagrodno stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie dochodów gromadzonych przez
niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. Odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że został on pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu
21 października 2010 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z
czym stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/213/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości . Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że został on pozytywnie zaopiniowany
na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 21 października 2010 r. Następnie otworzył
dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 14
radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/214/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek podatku
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od nieruchomości stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------11/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od
środków transportowych. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że został on pozytywnie
zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 21 października 2010 r. Następnie
otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad
obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/215/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wysokości stawek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------podatku od środków transportowych stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------12/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia
formy ochrony pomnika przyrody – drzewa z rodzaju modrzew i głazu narzutowego. Poinformował,
że został on pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy w dniu 21
października 2010 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przyrody – drzewa z rodzaju modrzew i głazu narzutowego stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 8.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że radni na piśmie otrzymają odpowiedzi na
zgłoszone zapytania i interpelacje.
Do pkt 9.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 11 głosami „za”.
Do pkt 10.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie z działalności za okres V kadencji.
Do pkt 11.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski złożył sprawozdanie z działalności Rady Gminy
Zagrodno V kadencji w latach 2006 – 2010.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Za współpracę radzie gminy podziękowały panie Antonina Rystau i Anna Lisowska w imieniu sołtysów
wsi oraz kierownik Zakładu Usług Turystycznych „Zamek-Grodziec” Zenon Bernacki.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski i wiceprzewodniczący rady gminy Józef Kozik
wręczyli podziękowania wraz z pamiątkowymi wydaniami albumowymi radnym, sołtysom i osobom
zaproszonym na sesję.
Do pkt 12.
1/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał otrzymane od radnej Teresy Doktor
usprawiedliwienia nieobecności na sesjach rady gminy w dniu 10 września i 29 października 2010 r.
Radny Jozef Kozik poinformował, że na ostatniej sesji był nieobecny z powodów osobistych.
Usprawiedliwienia radnych stanowią załączniki nr 20, 21 i 22 do protokołu.
2/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał:
pismo z dnia 15 października 2010 r. otrzymane do wiadomości rady gminy, a kierowane
przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2009/2010 Szkoły Podstawowej w Radziechowie do
Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Zarządzenia Nr 0151-220/10 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25
sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziechowie
oraz odpowiedź na to pismo,
pismo z dnia 22 października 2010 r. otrzymane do wiadomości rady gminy i Komisji Oświaty
i Zdrowia, a kierowane przez panią Edytę Ewertowską do Wojewody Dolnośląskiego.
3/ Sołtys wsi Grodziec Joanna Mrozik:
zgłosiła pilną potrzebę wycięcia starych drzew rosnących koło wiaty przystankowej na
podzamczu w Grodźcu, ponieważ zagrażają one dzieciom korzystającym z wiaty oraz samej wiacie,
zgłosiła pilną potrzebę naprawy drogi gminnej koło folwarku w Grodźcu, ponieważ podczas
dużych imprez odbywających się na zamku korzystają z niej turyści, gdyż pozostałe drogi dojazdowe
są zatłoczone,
-

w imieniu mieszkańców kolonii podziękowała za wyasfaltowanie drogi,

zgłosiła, że przepusty pod drogą koło posesji p. Zawiślaka w Grodźcu są niedrożne, a woda
płynie przez asfalt,
poinformowała, że na podzamczu w Grodźcu został zamontowany jeden hydrant
przeciwpożarowy, stwierdziła, że na tym terenie potrzeba więcej hydrantów,
zwróciła się o udzielenie pomocy, której został odcięty prąd i woda, ponieważ są w niej małe
dzieci i osoby niepełnosprawne.
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4/ Sołtys wsi Brochocin Walenty Luszniewski:
zwrócił się o wyegzekwowanie odkrzaczenia terenu wokół stawu w Brochocinie od jego
dzierżawcy,
zwrócił się o nawiezienia tłucznia na pobocza drogi od skrzyżowania do szkoły – do kratki
ściekowej, ponieważ tam grunt jest niżej drogi i droga się załamuje,
zwrócił się o dowiezienie tłucznia na drogę do bazy w Brochocinie, ponieważ tego, co został
dowieziony, jest za mało.
5/ Sołtys wsi Radziechów Jan Siemianowski:
zgłosił pilną potrzebę wykonania przepustu pod drogą gminną koło posesji p. Klimańskiej
w Radziechowie,
zwrócił się o postawienie wiaty przystankowej na kolonii w Radziechowie, nadmienił, że jest
ona najbardziej potrzebna dzieciom dojeżdżającym do szkoły,
poinformował, że wykonawca elewacji sali gimnastycznej w Radziechowie usunął usterki
nienależycie,
podziękował za przystąpienie do remontu świetlicy w Radziechowie.
6/ Sołtys wsi Łukaszów Andrzej Orłowski:
wniósł o ujęcie w planie inwestycyjnym gminy budowę nawierzchni asfaltowej na drodze z
Zagrodna do Łukaszowa,
zwrócił się o utwardzenie dróg w Łukaszowie.
7/ Radny Andrzej Kaliciak :
zgłosił, że koło pałacu w Grodźcu drzewa wycięła firma z Wrocławia,
zapytał, czy są znane ustalenia w sprawie budowy chodnika – spacernika przy drodze
powiatowej koło osiedla w Olszanicy.
8/ Radna Antonina Rystau poinformowała, że zaniedbana posesja p. Edwarda Marciniaka w
Wojciechowie psuje wizerunek wsi, w zarośniętej działce wokół zabudowań jest siedlisko żmij,
samosiejki osiągają wysokość drzew.
Radny Stanisław Bachmatiuk poinformował, że wizerunek wsi Uniejowice psuje posesja p. Pundyka,
nasiona chwastów z tej posesji roznoszone są po całej wsi.
9/ Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska wniosła o ujęcie w planie inwestycyjnym gminy remontu
dachu świetlicy wiejskiej w Olszanicy oraz wykonania elewacji tego obiektu.
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10/ Pan Mariusz Łesiuk:
- zapytał, czy gmina zostanie skanalizowana do końca 2013 r. , poinformował, że nie zrealizowanie
tego zadania do tego czasu jest zagrożone karami,
- zwrócił się do radnych i sołtysów o zainteresowanie się budową farm wiatrowych i ich
usytuowaniem na terenie naszej gminy, poinformował, że podtrzymuje protest wniesiony w tej
sprawie do rady gminy w dniu 7 kwietnia 2010 r.,
zwrócił uwagę, że środki poniesione z budżetu gminy na wydanie książki o gminie można
było przeznaczyć na naprawę dróg gminnych, przypomniał, że oferował gminie nieodpłatnie
materiały do takiej książki.
Do pkt 13.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady sesji.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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