Protokół Nr I/10
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 1 grudnia 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 13.oo do godziny 14.5o.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15: radny nieobecny Stanisław Bachmatiuk.
Ponadto udział wzięli:
-----------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Urszula Łabędzka
3/ Marian Tarnowski
4/ Józef Kuźniar
5/ Anna Lisowska
6/ Andrzej Orłowski
7/ Joanna Imielińska
8/ Joanna Mrozik
9/ Leon Wijatyk
10/Mariusz Łesiuk

-

wójt gminy
sekretarz gminy
radca prawny
sołtys wsi Modlikowice
sołtys wsi Olszanica
sołtys wsi Łukaszów
sołtys Zagrodno – Osiedle
sołtys wsi Grodziec
sołtys wsi Jadwisin
mieszkaniec gminy

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Obrady otworzył obecny na sesji , najstarszy wiekiem radny, Jan Łuc. Po powitaniu zebranych radny
Jan Łuc stwierdził prawomocność obrad. Następnie poinformował, że przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”,
po czym każdy z radnych, wyczytany przez najmłodszego radnego Mateusza Korczowskiego ,
wypowiedział słowo „ślubuję”. Część radnych złożyła ślubowanie z dodaniem zdania: „Tak mi
dopomóż Bóg”.
Radny Jan Łuc stwierdził, że wszyscy radni obecni na sesji złożyli ślubowanie, tym samym objęli
mandat radnego Gminy Zagrodno. Złożył radnym gratulacje wyboru. Poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali porządek obrad, a następnie go odczytał:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1

Otwarcie sesji.
Złożenie ślubowania przez radnych.
Wybór przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno.
Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zagrodno.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Radny Jan Łuc pierwszy i drugi punkt porządku obrad uznał za zrealizowany.
Do pkt 3.
Radny Jan Łuc otworzył listę kandydatów na stanowisko przewodniczącego rady gminy.
Radna Teresa Doktor zgłosiła na przewodniczącego rady gminy kandydaturę radnego Stanisława
Olechowskiego.
Radny Walenty Luszniewski na przewodniczącego rady gminy zgłosił kandydaturę Jana
Siemianowskiego.
Radny Stanisław Olechowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Jan Siemianowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za zamknięciem listy kandydatów.
Radny Jan Łuc zwrócił się do radnych o wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania
dla wyboru przewodniczącego rady gminy.
Radna Walentyna Tkaczyszyn zgłosiła kandydaturę radnej Teresy Doktor.
Radny Jan Siemianowski zgłosił kandydaturę Waldemara Chudzińskiego.
Radny Piotr Janczyszyn zgłosił kandydaturę Tadeusza Sucheckiego.
Radna Teresa Doktor wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Waldemar Chudziński wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Tadeusz Suchecki wyraził zgodę na kandydowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za tym, aby komisja skrutacyjna
pracowała w zaproponowanym składzie.
Radny Jan Łuc stwierdził, że rada gminy wybrała komisję skrutacyjną i poinformował, że komisja
spośród siebie wybiera przewodniczącego.
Sekretarz gminy Urszula Łabędzka poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
przewodniczący rady gminy wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów,
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Wyjaśniła, że w przypadku naszej gminy
kandydat na przewodniczącego rady gminy musi otrzymać minimalnie 8 głosów. Poinformowała, że
głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady gminy.
Wyjaśniła, że głosować można tylko na jednego kandydata stawiając znak „x” w kratce z lewej strony
obok jego nazwiska. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk dwóch kandydatów albo nie
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postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Zaproponowała, aby nazwiska na
karcie do głosowania zostały wpisane w kolejności alfabetycznej. Ponadto zaproponowała, aby
prowadzący obrady wyczytywał radnych w kolejności alfabetycznej, którzy po otrzymaniu karty do
głosowaniu od komisji skrutacyjnej oddadzą głos w wyznaczonym do tego miejscu na sali obrad,
zapewniającym tajność, a następnie wrzucą karty do urny.
Rada gminy nie wniosła uwag do przedstawionego sposobu głosowania.
Radny Jan Łuc stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych, a następnie zwrócił się do komisji
skrutacyjnej o przeprowadzenie głosownia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosownia przewodnicząca komisji skrutacyjnej Teresa Doktor odczytała
protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno.
Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno
sporządzony na sesji w dniu 1 grudnia 2010 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu z sesji.
Radny Józef Łuc, na podstawie przedstawionego protokołu, stwierdził wybór Pana Stanisława
Olechowskiego na przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno. Odczytał uchwałę w sprawie wyboru
przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno. Przekazał przewodniczącemu rady gminy prowadzenie
dalszej części sesji.
Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zagrodno stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
-------------------------------------------------------------Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski podziękował za wybór i zaufanie, zapewnił, że
dołoży wszelkich starań, aby praca rady gminy przebiegała sprawnie i owocnie.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy
Zagrodno rada gminy wybiera ze swojego grona jednego wiceprzewodniczącego. Otworzył listę
kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego rady gminy.
Radny Walenty Luszniewski zgłosił kandydaturę radnego Macieja Koszelowskiego.
Radny Maciej Koszelowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za zamknięciem listy kandydatów.
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Sekretarz gminy Urszula Łabędzka poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
wiceprzewodniczący rady gminy wybierany jest także w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady gminy, co oznacza, że w przypadku
naszej gminy kandydat musi otrzymać minimalnie 8 głosów. Poinformowała, że głosowanie zostanie
przeprowadzone za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady gminy. Wyjaśniła, że głosując za
wyborem kandydata należy postawić znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK”, z lewej strony
obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „x” w kratce
oznaczonej słowem „NIE”, z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w obu
kratkach albo nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Zaproponowała, aby przewodniczący rady gminy wyczytywał radnych w kolejności alfabetycznej,
którzy po otrzymaniu karty do głosowania od komisji skrutacyjnej oddadzą głos w wyznaczonym do
tego miejscu na sali obrad, zapewniającym tajność, a następnie wrzucą karty do urny.
Rada gminy nie wniosła uwag do przedstawionego sposobu głosowania.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych,
zaproponował, aby wybory wiceprzewodniczącego rady gminy przeprowadziła komisja skrutacyjna
wybrana dla przeprowadzenia wyborów przewodniczącego rady gminy.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyraziła zgodę, aby komisja skrutacyjna powołana
dla wyboru przewodniczącego rady gminy przeprowadziła wybory wiceprzewodniczącego rady
gminy.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zwrócił się do komisji skrutacyjnej o
przeprowadzenie głosowania.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania przewodnicząca komisji skrutacyjnej Teresa Doktor
odczytała protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Zagrodno.
Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zagrodno
sporządzony na sesji w dniu 1 grudnia 2010 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski , na podstawie przedstawionego protokołu,
stwierdził wybór Pana Macieja Koszelowskiego na wiceprzewodniczącego rady gminy. Odczytał
uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zagrodno.
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zagrodno stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
--------------------------------------------------------------Wiceprzewodniczący rady gminy Maciej Koszelowski podziękował za wybór i zaufanie.
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Do pkt 5.
1/
Sekretarz gminy Urszula Łabędzka omówiła uregulowane ustawą o samorządzie gminnym
oraz Statutem Gminy Zagrodno zasady tworzenia i działania klubów radnych.
2/
Sekretarz gminy Urszula Łabędzka poinformowała, że radni wraz z zawiadomieniami na sesję
otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które po wypełnieniu są zobowiązani złożyć
przewodniczącemu rady gminy, a przewodniczący rady gminie wojewodzie, w terminie 30 dni od
dnia złożenia ślubowania. Udzieliła wszelkich wyjaśnień w tym zakresie z uwzględnieniem kwestii
składania informacji o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z
wykorzystaniem mienia gminy, w której radny uzyskał mandat.
3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że następna sesja rady
gminy zostanie zwołana na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników wyborów
wójta, podczas której wójt złoży przed radą gminy ślubowanie oraz informację o stanie budżetu
gminy.
4/
Radna Antonina Rystau zgłosiła, że w nowej siedzibie zespołu Macierzanka w Wojciechowie
nie ma wody, nie funkcjonują toalety, nie ma drzwi do toalety a także niesprawna jest instalacja
elektryczna. Poinformowała, że światło gaśnie, a po włączeniu do sieci czajnika przestają grzać
grzejniki.
5/

Radny Jan Siemianowski:

Zapytał, kiedy zostanie otwarte przedszkole w Zagrodnie. Przypomniał, że deklarowany
termin minął 29 listopada br. Poinformował, że rodzice i dzieci są bardzo rozczarowani
z powodu nie dotrzymania terminu otwarcia tej placówki.
Poinformował, że piwnica budynku Szkoły Podstawowej w Radziechowie jest zalewana z
powodu braku odpływu wody z niedrożnej studzienki. Zwrócił się o niezwłoczne rozwiązanie tego
problemu.
6/
Radny Mateusz Korczowski zapytał, czy na terenie gminy będą sukcesywnie odśnieżane
drogi. Zwrócił uwagę, że brak możliwości dojechania karetki pogotowia z powodu nie odśnieżenia
może zaskutkować dla kogoś utratą życia. Przypomniał, że taka sytuacja miała miejsce na terenie
naszej gminy w roku ubiegłym.
7/
Radna Antonina Rystau poinformowała, iż droga powiatowa z Wojciechowa do Zagrodna
jest odśnieżona w taki sposób, że jest tylko jeden pas ruchu, samochody nie mogą się wymijać.
Stwierdziła, że na terenie gminy wszystkie drogi wymagają pilnego odśnieżenia.
8/
Radny Maciej Koszelowski poinformował, że drogi gminne w tzw. kółeczku w Uniejowicach
zostały odśnieżone w pół godziny od zgłoszenia do Urzędu Gminy.
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9/
Radny Walenty Luszniewski zgłosił, że nawierzchnia drogi Modlikowice-Brochocin jest
całkowicie oblodzona, ponieważ śnieg na tej drodze ubijają samochody ciężarowe firmy budującej
farmy wiatrowe.
10/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska zgłosiła, że w Olszanicy na zakręcie drogi wojewódzkiej
koło posesji p. Kuźmiak z drzew opadają suche konary, co stwarza zagrożenie dla użytkowników tej
drogi.
11/

Radny Jan Łuc:

Poinformował, że Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie odciął wodę p. Buchowskiemu z
Grodźca. Poinformował, że p. Buchowski ma czworo małych dzieci, w tym jedno niepełnosprawne i
80 – letnią matkę. Zapytał, czy p. Buchowski został poinformowany o tym, że zostaje mu odcięta
woda, a także, czy Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie wskazał p. Buchowskiemu miejsce poboru
wody.
Poinformował, że zgłoszone w dniu wczorajszym drogi do odśnieżenia w Grodźcu zostaną
odśnieżone dopiero w dniu jutrzejszym. Zwrócił uwagę, że mieszkańcy nie mogą tak długo czekać na
odśnieżenie dróg.
Radny Mateusz Korczowski stwierdził, że Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie ma za mało sprzętu
do odśnieżania. Zwrócił uwagę, że gmina jest rozległa, co powoduje, że odśnieżanie jest
czasochłonne.
Radny Tadeusz Suchecki uznał, że należy jak najszybciej dokupić pług do Volvo.
12/
Radna Walentyna Tkaczyszyn poinformowała, że nawierzchnia drogi żwirowej z Zagrodna do
Łukaszowa i drogi asfaltowej w Łukaszowie została zniszczona przez samochody i sprzęt firmy
budującej farmy wiatrowe.
13/
Radna Grażyna Hochuł zgłosiła pilną potrzebę odśnieżenia chodnika dla pieszych przy drodze
wojewódzkiej w Zagrodnie przede wszystkim ze względu na małe dzieci, które tym chodnikiem
chodzą do szkoły na osiedle. Zwróciła się o poinformowanie, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie
chodników dla pieszych na terenie gminy.
14/
Pan Mariusz Łesiuk poddał pod rozwagę możliwość wyposażenia sołectw w sprzęt do
odśnieżania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, możliwość odśnieżania tych dróg
równolegle, co by spowodowało, że wszystkie drogi w sołectwach byłyby odśnieżane na bieżąco.
Ponadto stwierdził, że firma budująca farmy wiatrowe powinna we własnym zakresie naprawiać
uszkodzone drogi.
Radca prawny Marian Tarnowski wyjaśnił, że gmina nie może odśnieżać dróg powiatowych i
wojewódzkich, ponieważ może finansować z budżetu zadania należące do jej zadań własnych i
wykonywane na jej mieniu.
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Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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