Protokół Nr II/10
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 6 grudnia 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 15.4o.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli:
------------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Violetta Piętoń
3/ Marian Tarnowski
4/ Józef Kuźniar
5/ Anna Lisowska
6/ Andrzej Orłowski
7/ Joanna Imielińska
8/ Joanna Mrozik
9/ Leon Wijatyk

-

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

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, który następnie odczytał:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji.
Ślubowanie radnego.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja o stanie budżetu gminy.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski przypomniał, że radni przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu składają ślubowanie. Poinformował, że z powodu nieobecności na
poprzedniej sesji nowo wybrany radny na kadencję 2010-2014 Stanisław Bachmatiuk nie złożył
ślubowania. Odczytał rotę ślubowania:” Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
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mojej gminy i jej mieszkańców”. Poinformował, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Radny Stanisław Bachmatiuk wypowiedział słowo „ślubuję” z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż
Bóg”.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radny Stanisław Bachmatiuk jest
zobowiązany do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym w terminie 30 dni od dnia złożenia
ślubowania.
Do pkt 3.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym objęcie obowiązków przez nowo wybranego wójta gminy następuje z chwilą złożenia
wobec rady gminy ślubowania o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy uroczyście
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Dodał, że ślubowanie może być złożone z dodaniem
zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył przed radą gminy ślubowanie następującej treści: „Obejmując
urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził, że nowo wybrany wójt złożył
ślubowanie i objął obowiązki Wójta Gminy Zagrodno. Złożył wójtowi gratulacje wyboru i wręczył
kwiaty.
Do pkt 4.
Radna Teresa Doktor:
-----------------------------Zwróciła się o ponowienie wniosku o wybudowanie dalszej części chodnika dla pieszych przy
drodze wojewódzkiej w Olszanicy oraz o wyremontowanie nawierzchni drogi wojewódzkiej przez
Olszanicę.
Zgłosiła, że barierki znajdujące się przed mostem na drodze wojewódzkiej w Zagrodnie
wymagają pilnej naprawy.
Zwróciła się o ponowienie wniosku o wybudowanie chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej koło szkoły i osiedla w Olszanicy.
-

Zapytała, na jakim etapie jest budowa stacji uzdatniania wody w Olszanicy.

-

Zapytała, na jakim etapie są działania związane z otwarciem przedszkola w Zagrodnie.
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Zapytała, co dzieje się z mieszkańcami budynku w Uniejowicach, przy którym obsunęła się
ziemia podczas tegorocznej powodzi.
Radny Jan Łuc:
------------------Poinformował, że rodzinie p. Buchowskiego z Grodźca został odcięty prąd i woda.
Przypomniał, że p. Buchowski ma czworo małych dzieci, niepełnosprawną siostrę i 80 – letnią matkę.
Zapytał, czy zostało mu wskazane miejsce poboru wody.
Zgłosił, że przepust na Zimniku w Grodźcu koło posesji p. Guza jest rozkopany, a naprzeciw
sklepu naruszony.
Poinformował, że na cmentarzu komunalnym w Grodźcu nie ma wody, nie ma toalety,
naprawy wymaga także droga do tego cmentarza.
Zwrócił się o naprawienie drogi do posesji p. Chmielowskiego w Grodźcu. W uzasadnieniu
poinformował, że p. Chmielowski stworzył miejsca pracy dla wielu mieszkańców gminy.

Radna Grażyna Hochuł:
------------------------------Poinformowała, że w trakcie prowadzonej osiem lat temu budowy chodników dla pieszych na
osiedlu w Zagrodnie nie został wybudowany chodnik wzdłuż trzech bloków ( na terenie równoległym
do drogi wojewódzkiej ). W imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą o wybudowanie tego
chodnika oraz postawienie w tej części osiedla lampy oświetlenia ulicznego, ponieważ w porach
wieczorowo-nocnych jest na niej zupełnie ciemno.
Zgłosiła, że drogi wewnątrz osiedla w Zagrodnie nie zostały jeszcze odśnieżone.
Poinformowała, że największy problem jest na wjeździe, gdzie dzieci szkolne wysiadają z autobusu
i gdzie do niego wsiadają. Zwróciła się o rozstawienie na osiedlu skrzynek z piaskiem do posypywania
dróg i chodników dla pieszych, ponieważ ze względu na szkołę na drogach i chodnikach osiedla jest
bardzo duży ruch.
Radny Jan Siemianowski:
---------------------------------Poinformował, że w piwnicy budynku szkoły w Radziechowie stoi ciągle woda, która wsiąka w
mury. Wniósł o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu.
Zapytał, kiedy zostanie otwarte przedszkole w Zagrodnie. Przypomniał, że zadeklarowany
termin minął 29 listopada br.
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Zwrócił się o zabezpieczenie w budżecie gminy 2011 r. środków na remont budynku szkoły
w Radziechowie. Poinformował, że budynek jest stary, nie remontowany od lat, co znacznie podraża
koszty jego utrzymania. Wyjaśnił, że wymiany wymaga przede wszystkim stolarka okienna i instalacja
centralnego ogrzewania.
Zgłosił, że wewnętrzne mury sali gimnastycznej w Radziechowie są mokre, ponieważ do
obiektu przecieka woda.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
--------------------------------------Zapytał, jak wgląda sprawa budynku w Uniejowicach, koło którego osunęła się ziemia.
Poinformował, że od budynku został odcięty prąd, a lampa uliczna, która stała w jego sąsiedztwie
została przeniesiona w inne miejsce i świeci całą dobę. Dodał, że lampy oświetlenia ulicznego w
pozostałej części wsi zapalają się i gasną, co bardzo podraża koszty oświetlenia. Zwrócił się o
zgłoszenie tych usterek do Energetyki, ponieważ na zgłoszenia sołtysów w tym zakresie nie ma żadnej
reakcji.
Wniósł o wykonanie tablicy z projektem osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie
i postawienie jej na terenie działek przeznaczonych do sprzedaży pod to osiedle, co być może stanie
się zachętą do kupna tych działek.
-

Podziękował za odśnieżenie dróg w Uniejowicach.

Radny Tadeusz Suchecki:
---------------------------------Wniósł o opracowanie koncepcji kanalizacji gminy możliwej do zrealizowania. Poddał pod
rozwagę skorzystanie w tych działaniach z fachowego doradztwa z zewnątrz.
-

Zapytał, na jakim etapie jest budowa boiska „Orlik” przy Gimnazjum w Zagrodnie.

Zwrócił się o zabieganie o wybudowanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej
w Zagrodnie, docelowo przez całą wieś.
Zgłosił pilną potrzebę wybudowania chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej
w Zagrodnie na odcinku od mostu do skrzyżowania z drogą powiatową na Uniejowice.
Wniósł o wycięcie drzew z zatoczek znajdujących w pasie rzecznym rzeki Skora w Zagrodnie,
między innymi na wysokości posesji p. Wiśniowskiego, ponieważ w tych zatoczkach powstają niecki,
w których wszystko się zatrzymuje, co niekorzystnie wpływa na wizerunek wsi.
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Radny Piotr Janczyszyn:
-------------------------------Zwrócił się o ustalenie w Energetyce osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i realizację
zgłoszeń dotyczących awarii oświetlenia ulicznego. Poinformował, że w tym zakresie nie ma żadnej
współpracy z Energetyką, telefoniczne zgłoszenia są przełączane od osoby do osoby i pozostają nie
załatwione.
Potwierdził, że chodniki dla pieszych przy drodze powiatowej i odcinku drogi wojewódzkiej
w Zagrodnie są bardzo potrzebne ze względu na duży ruch. Poinformował, że poboczami tych dróg
dużo dzieci chodzi do szkół w Zagrodnie.
Radny Walenty Luszniewski:
--------------------------------------Zgłosił, że w obiekcie nowo wybudowanej remizo-świetlicy w Brochocinie wyskakują
bezpieczniki także wtedy, gdy nic nie jest włączone do sieci, a odczytanie licznika zużycia energii
nie jest możliwe ze względu na brak okienka. W obiekcie zostały założone zwykłe żarówki, ponieważ
projekt nie przewidywał energooszczędnych. Ogrzewanie, pomimo zapewnień wykonawcy, nie
zostało zalane płynem, tylko wodą. Światło na zewnątrz budynku świeci się cały czas, ponieważ
projekt nie przewiduje założenia czujnika ruchu. Wewnątrz świetlicy na parkiecie w dwóch
miejscach podchodzi woda. Wilgoć wchodzi do obiektu, ponieważ jest on ocieplony, a ogrzewanie
nie zostało ustawione na środkowy zakres, zapewniający niezbędną w tej sytuacji temperaturę.
Poinformował, że sołectwo nie posiada środków na pokrycie kosztów utrzymania obiektu, w tym
przede wszystkim ogrzewania, które według wyliczeń będą się kształtowały w wysokości ok. 2 tys.
miesięcznie.
Zgłosił, że drogi powiatowe przebiegające przez teren naszej gminy są odśnieżane
niewystarczająco. Na drogach zalega gruba warstwa śniegu i błota pośniegowego, co powoduje, że
są one bardzo śliskie i tym samym niebezpieczne.
Radna Antonina Rystau:
-------------------------------Zwróciła się o poinformowanie, czy zgłoszenia wniesione podczas ostatniej sesji w ramach
spraw różnych zostały rozpatrzone.
-

Zapytała, czy drogi na kolonie w miejscowości Wojciechów były odśnieżane.

Zwróciła się o zabezpieczenie w budżecie gminy 2011 r. środków na remont drogi z
Wojciechowa do Brochocina, koło wysypiska odpadów.
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Zapytała, na jakim etapie jest sprawa rozbudowy świetlicy wiejskiej w Wojciechowie.

Zgłosiła, że gałęzie drzew rosnących w parku przy drodze gminnej i powiatowej w
Wojciechowie zwisają nad tymi drogami stanowiąc zagrożenie dla ludzi.
Zwróciła się o wyposażenie członków jednostki OSP z Wojciechowa w umundurowanie,
ponieważ w tej chwili w razie potrzeby korzystają oni z pożyczanych butów i mundurów.
Radny Maciej Koszelowski:
------------------------------------Zapytał, czy przewidziana jest modernizacja nawierzchni dalszych odcinków dróg w
Uniejowicach, tj. do tzw. kółeczka i tzw. warszawskiej.
Radny Waldemar Chudziński:
--------------------------------------W nawiązaniu do usterek w obiekcie świetlico-remizy w Brochocinie zgłoszonych przez
radnego Walentego Luszniewskiego przypomniał, że w poprzedniej kadencji proponował
powoływanie społecznych rad budowy, które analizowałaby projekty i kontrolowały realizacje
poszczególnych etapów danych inwestycji dla potrzeb użytkownika. Zwrócił uwagę, że przy takich
inwestycjach wiele robót jest zanikających, których wykonanie trzeba kontrolować na bieżąco.
Do pkt 5.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń złożyła informację o stanie budżetu gminy. Poinformowała, że budżet
gminy po stronie dochodowej został wykonany w kwocie 13.194.344,68 zł, co stanowi 92,5 %
planowanych dochodów. W kwocie tej zostały ujęte dochody własne, na które składają się między
innymi podatki ( rolny, leśny od nieruchomości, od środków transportowych), wpływy z opłat
należnych gminie oraz dochody z majątku gminy, subwencje i dotacje.
Wydatki budżetu gminy zamykają się kwotą 15.678.117,49 zł, co stanowi 81,5 %
planowanych wydatków.
Na zadania inwestycyjne przeznaczono 5.227.332,00 zł, tj. 27,2 % ogółu wydatków budżetu
gminy. Wydatkowano 3.851.944,30 zł.
Sporą część środków wydatkowano na funkcjonowanie prowadzonych przez gminę szkół
podstawowych i gimnazjum. Łączne wydatki na ten cel to kwota 6.433.238,04 zł, tj. 33,5 % ogółu
wydatków budżetu. Wydatkowano 5.528.389,19 zł . Z dochodów własnych gmina finansuje
2.962.529,04 zł wydatków przeznaczonych na oświatę. Subwencja oświatowa wynosi 3.470.709 zł.
Tak wysokie nakłady gminy na utrzymanie szkół związane są z jednej strony ze zmniejszającą się
liczbą uczniów w naszych szkołach, a z drugiej z rozbudowaną siecią placówek oświatowych ( pięć
szkół podstawowych na terenie gminy ).
Ponadto zaplanowano wydatki związane z realizacją podstawowych zadań, jakie nakłada na
gminę ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zadłużenie gminy na koniec listopada 2010 r. to kwota 1.749.770,07 zł, z tego:
- pożyczka na termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie 82.030 zł,
- pożyczka na stację uzdatniania wody w Olszanicy 593.250 zł,
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- kredyty na inwestycje 1.074.490,07 zł, w tym z poprzedniej kadencji 178.617,60 zł.
Przewiduje się, że zadłużenie na koniec roku wyniesie:
- z tytułu pożyczek 776.720 zł,
- z tytułu kredytów 1.392.894,09 zł.
Łącznie 2.169.614,09 zł.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń w odpowiedzi na pytania radnych wyjaśniła, że:
po przetargu koszt remontu budynku świetlicy w Radziechowie wynosi ok. 190 tys. zł,
umowa Z Urzędem marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania została
podpisana na kwotę 120 tys. zł, przy czym tych środków gmina na pewno nie otrzyma w tym roku,
ponieważ Urząd Marszałkowski ma 6 m-cy na rozliczenie zadania,
modernizacja nawierzchni drogi do świetlicy w Brochocinie kosztowała 65 tys. zł.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że modernizacja przepompowni w Uniejowicach będzie
polegała na wymianie urządzeń.
Do pkt 6.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
wystąpienia o modernizacje nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich, budowę
chodników dla pieszych przy tych drogach są ponawiane i monitorowane, przy czym nie zawierają
one ze strony naszej gminy deklaracji partycypacji w kosztach tych zadań,
w trakcie budowy stacji uzdatnia wody w Olszanicy wygasły pozwolenia na przyłącza
energetyczne, aktualnie oczekiwane są decyzje w tym zakresie, zbliżone do poprzednich,
uruchomienie przedszkola uniemożliwiają zalecenia Sanepidu, po ich zrealizowaniu
placówka zostanie otwarta,
budynek w Uniejowicach, przy którym obsunęła się ziemia podczas powodzi jest budynkiem
prywatnym, najprawdopodobniej nawet jego ekspertyza budowlana nie będzie mogła być
sfinansowana ze środków na usuwanie skutków powodzi,
gmina nie jest właścicielem budynku, w którym mieszka p. Buchowski z Grodźca wraz z
rodziną, p. Buchowski jest właścicielem części budynku w Grodźcu, która nabył od p. Prokopa i ma
możliwość nabycia drugiej części tego budynku od gminy,
zgłoszone przepusty w Grodźcu zostaną naprawione na koszt gminy, ich rozkopanie
zabezpieczyło posesje p. Guza przed zalaniem,
rada gminy przy planowaniu zadań do realizacji na rok przyszły zadecyduje, czy będzie
doprowadzana woda do cmentarza w Grodźcu, czy będą tam budowane toalety, czy będzie
modernizowana nawierzchnia drogi do cmentarza i do p. Chmielowskiego w Grodźcu,
teren osiedla, na którym nie został wybudowany chodnik dla pieszych jest
najprawdopodobniej własnością prywatną, zostanie to sprawdzone,
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gminnym koordynatorem ds. odśnieżania dróg gminnych jest p. inż. Izabela Kosiorowska,
natomiast odśnieżanie dróg nadzoruje kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie
p. Stanisław Karkowski i wyłącznie z tymi dwiema osobami należy się kontaktować w sprawie
odśnieżania, drogi są odśnieżane jednym ciągnikiem i Volvem, co powoduje, że czas oczekiwania jest
długi, chociaż odśnieżanie jest wykonywane od rana do wieczora, pierwszeństwo mają drogi do
cmentarzy w razie potrzeby oraz do posesji osób dowożonych na dializy ratujące życie,
zakup skrzyń na piasek na osiedle w Zagrodnie leży w gestii rady sołeckiej,
dyrektor szkoły w Radziechowie zostanie zobowiązany do rozwiązania problemu braku
odpływu wody z piwnicy pod budynkiem,
drobne remonty w szkołach będą wykonywane przez pracowników robót interwencyjnych,
pozostałe, na tyle, na ile pozwoli na to budżet, będą wykonywane przez firmy budowlane,
w związku ze zbliżającym się upływem terminu, na jaki została zawarta umowa z Energetyką
na konserwacje urządzeń oświetlenia ulicznego zostanie zorganizowane spotkanie z
przedstawicielami Energetyki na temat dalszej współpracy w tym zakresie, do udziału w spotkaniu
zostaną zaproszeni także sołtysi wsi naszej gminy,
teren przeznaczony pod budowę osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie zostanie
wiosną uporządkowany, z powodu budowy na terenie gminy farm wiatrowych działki te nie znajdują
aktualnie nabywców, przypomniał, że ogłoszony z woli radnych ponowny przetarg nie przyniósł
rezultatu, z tych powodów gmina aktualnie odstąpiła od budowy na tym terenie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej,
wykonana koncepcja kanalizacji naszej gminy nie zyskała akceptacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a kanalizowanie gminy metodą tradycyjną bez
środków zewnątrz nie jest możliwe ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycji realizowanej na
tak ukształtowanym terenie, komisja rady gminy, po dokonaniu rozeznania, wypracuje stanowisko w
sprawie kanalizacji gminy,
budowa „Orlika” przy Gimnazjum w Zagrodnie musi się rozpocząć od zabezpieczenia w
budżecie gminy wszystkich środków na jego wybudowanie,
gmina nadal będzie zatrudniała pracowników robót publicznych, którzy będą wykonywali
prace porządkowe na pasie rzecznym rzeki Skora,
zostanie ustalona osoba w Energetyce, do której będzie można zgłaszać awarie oświetlenia
ulicznego,
-zostanie zorganizowane spotkanie z inspektorem nadzoru i wykonawcą świetlicy w Brochocinie
oraz sołtysem wsi Brochocin, na którym zostaną wyjaśnione wszystkie problemy zgłoszone w dniu
dzisiejszym, społeczna rada budowa zostanie powołana przy rozbudowie świetlicy w Wojciechowie,
czteroosobowa rodzina z budynku w Uniejowicach, przy którym osunęła się ziemi podczas
ostatniej powodzi zostanie zakwaterowana w kawalerce na osiedlu w Zagrodnie, siedziba
Macierzanek została przeniesiona ze względu na to, że konieczne było mieszkanie dla powodzian,
elektryk otrzyma zlecenie sprawdzenia instalacji elektrycznej w nowych pomieszczeniach zespołu,
kolonie w Wojciechowie są odśnieżane,
naprawa i odśnieżanie drogi Wojciechów – Brochocin koło wysypiska odpadów leży w gestii
powiatu, ponieważ jest to droga powiatowa,
zostanie zorganizowane spotkanie z kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi w
sprawie obcięcia gałęzi drzew zwisających nad drogą powiatową w Wojciechowie,
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wyposażenie dla członków OSP w Wojciechowie zostanie zakupione, jeżeli w budżecie gminy
zostaną zabezpieczone środki na ten cel,
modernizacja nawierzchni dróg w Uniejowicach została rozpoczęta z myślą o jej ukończeniu,
drogi te będą priorytetem w tej kadencji.
Do pkt 7.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 15 glosami „za”.
Do pkt 8.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że najbliższa sesja rady
gminy odbędzie się 17 grudnia br., na której, w związku z wejściem w życie nowego Statutu Gminy,
będzie możliwe powołanie komisji stałych rady gminy.
2/
Radny Jan Siemianowski:
Stwierdził, że pracownicy robót interwencyjnych powinni wykonywać w szkołach czy
świetlicach gminnych wyłącznie drobne prace remontowe, ponieważ na wykonywane remonty
potrzebne są gwarancje. Poinformował, że nadzorowane przez p. Podbielskiego, a przeprowadzone
przez pracowników interwencyjnych prace w obiekcie świetlicy w Radziechowie należy wykonać
ponownie, ponieważ budynek nie jest ciągle ogrzewany i położona gładź odchodzi.
Zwrócił się o wykonanie w roku 2011 modernizacji nawierzchni drogi na kolonię w kierunku
posesji p. Puciato w Radziechowie.
3/

Sołtys wsi Grodziec Joanna Mrozik:

Zgłosiła pilną potrzebę wycięcia grochodrzew rosnących koło nowo postawionej wiaty
przystankowej na podzamczu w Grodźcu, ponieważ gałęzie spadają na wiatę, spowodują zniszczenie
jej dachu w krótkim czasie. Ponadto poinformowała, że wiatę należy uszczelnić, ponieważ
przedostająca się do środka woda zalewa ławki, które cały czas są mokre.
Poinformowała, że wiata przystankowa w Grodźcu przy skrzyżowaniu z drogą na Olszanicę
jest stara i zniszczona, wymaga wymiany na nową. Zgłosiła pilną potrzebę obcięcia zwisających
gałęzi drzew rosnących przy tym skrzyżowaniu.
Zgłosiła pilną potrzebę odtworzenia drogi w kierunku posesji p. Pastuły w Grodźcu.
Poinformowała, że droga jest zarośnięta, mieszkańcy korzystają z drogi urządzonej na prywatnym
gruncie p. Chmielewskiego i przez prywatny folwark.
-

Zgłosiła, że zawala się przepust pod drogą koło posesji p. Rachwała w Grodźcu.

Poinformowała, że z powodu nie położenia siatki na łączach na suficie świetlicy wiejskiej
w Grodźcu, remontowanym przez pracowników robót interwencyjnych nadzorowanych przez
p. Podbielskiego, wszystko sypie się na podłogę, sufit trzeba ponownie naprawiać.
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4/
Radny Walenty Luszniewski zwrócił się z prośbą, aby w najbliższym wydaniu Wójtowych
Wieści został zamieszczony artykuł o zorganizowanym w Brochocinie święcie rodziny. Dodał, że jest
to impreza na stałe wpisana do kalendarza imprez organizowanych w tej miejscowości.
5/

Sołtys Zagrodno – Osiedle Joanna Imielińska:

Zwróciła się z prośbą o wystąpienie do p. Stachnika o wymianę dziurawej siatki koło
oczyszczalni ścieków na osiedlu w Zagrodnie, ponieważ koło oczyszczalni jest wykopana głęboka
dziura, która stanowi zagrożenie dla dzieci. Poinformowała, że p. Stachnik nie zareagował na pisma
wysłane do niego w tej sprawie przez samorząd sołectwa.
Na wniosek mieszkańców osiedla zgłosiła, że nauczyciele ze szkoły na osiedlu w Zagrodnie
parkują samochody na chodniku dla pieszych.
Zgłosiła, że w wiacie przystankowej na osiedlu w Zagrodnie została wybita szyba, stojący pod
wiatą ludzie marzną.
6/

Radny Piotr Janczyszyn:

Zwrócił się z prośbą, aby Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie zsunął śnieg ze
skrzyżowania dróg powiatowej z wojewódzką w Zagrodnie koło mostu i koło posesji p.Nehera.
Wyjaśnił, że drogi te są odśnieżane przez dwóch administratorów, co powoduje, że śnieg odsunięty
przez jeden pług, zostaje nasunięty przez drugi pług, a na środku dróg powstają śnieżne wysepki,
które stanowią duże zagrożenie i niedogodność , na skrzyżowaniach zalegają duże ilości śniegu.
Wniósł o zainteresowanie właściwych służb sposobem odśnieżania skrzyżowań tych dróg.
Zgłosił pilną potrzebę naprawy uszkodzonej barierki przed mostem na drodze wojewódzkiej
w Zagrodnie.
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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