Protokół Nr III/10
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 17 grudnia 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 10.3o do godziny 13.45.
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.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wniósł o wprowadzenie do punktu 4 porządku projektu uchwały w
sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej. Wyjaśnił, że sprawa dotyczy przejęcia
działki od Zakładu Rolnego Łukaszów pod drogę Zagrodno – Łukaszów. Ponadto zwrócił się do rady
gminy, aby w sprawach różnych zajęła stanowisko w sprawie budowy na terenie gminy boiska
w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”, ponieważ wiąże się to z zabezpieczeniem na ten cel
środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a także w budżecie gminy na
2011 r.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i
poddał pod głosowanie wniosek wójta gminy o wprowadzenie do punktu 4 porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek wójta gminy jednogłośnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
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2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zagrodno,
- w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Zagrodno oraz ustalenia przedmiotu ich
działania,
- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
- w sprawie ustalenia kładu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy,
- w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia,
- zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki
budżetowe na wydzielonym rachunku,
- w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między
sesjami. Poinformował, że:
1/ Zarządzeniem Nr 0151-1/10 dokonano przeniesień w planie Dytków na kwotę 10.462,30 zł.
Na bieżąco wydawano decyzje związane z poborem podatków oraz prowadzono egzekucje
należności gminy.
2/ Rozliczono z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdania:
-

budowa trybun na boisku sportowym w Zagrodnie,
zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Swojacy.

3/ Rozliczono drugą ratę pożyczki na budowę stacji uzdatniania wody w Olszanicy.
4/ Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego złożono uzupełnienia do
wniosku o płatność na budowę świetlicy wiejskiej z remizą w Brochocinie.
5/ W ramach uzupełnień do wniosku o płatność na wykonanie elewacji i malowania pomieszczeń
świetlicy w Jadwisinie złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
dokumentację związaną z przeprowadzeniem postępowania na wybór inspektora nadzoru.
Postępowanie uzyskało ocenę pozytywną.
6/ W związku z podziałem środków na kluby sportowe na 2011 r. muszą być ogłoszone otwarte
konkursy ofert. Regulacje na ten temat zawarte są w nowej ustawie o sporcie, ustawie o
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o finansach publicznych. Otwarty
konkurs ogłoszony będzie przez Urząd Gminy w Zagrodnie. Zainteresowane kluby zobowiązane
będą do złożenia ofert na formularzach załączonych do ogłoszenia konkursu, po podjęciu w
styczniu 2011 r. przez radę gminy stosownej uchwały.
7/ W dniu 25 listopada br. w Gazecie Wrocławskiej zostało opublikowane ogłoszenie o wyłożeniu
do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie w okresie od 10 grudnia 2010 r.
do 10 stycznia 2011 r. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W dniu 4 grudnia br. w Gazecie Wrocławskiej zostało opublikowane ogłoszenie o wyłożeniu do
publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie w okresie od 20 grudnia 2010 r. do 10
stycznia 2011 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie
miejscowości Radziechów i Jadwisin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Ponadto obwieszczenia dotyczące przedmiotowych projektów wywieszono na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Zagrodnie oraz w miejscowości Radziechów i Jadwisin, a także
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno. Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie zmiany studium i w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7
stycznia 2011 r. o godzinie 14.oo w siedzibie urzędu Gminy w Zagrodnie.
8/ Wydano decyzje o warunkach zabudowy na:
- budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w miejscowości Olszanica na
działce nr 873,
- budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 23 obręb
Uniejowice,
- budowę biologicznej oczyszczalni ścieków na działce nr 921 obręb Olszanica,
- budowę drogi wewnętrznej o charakterze drogi dojazdowej obręb Radziechów.
Zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
- odbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 306 obręb Zagrodno,
- budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 408 obręb
Uniejowice,
- budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 522/2 obręb
Zagrodno,
- budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 266/2 obręb
Uniejowice,
- adaptację strychu na pomieszczenia mieszkalne na działce w miejscowości Radziechów.
Wydano postanowienia pozytywnie opiniujące wstępny podział dla działki nr 403 obręb
Zagrodno, 632/8 obręb Olszanica i 308 obręb Zagrodno.
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9/ Na dzień 15 grudnia r. zostało zrealizowanych sześć wniosków o dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na kwotę
42.016,00 zł.
10/ Wydano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla czterech firm w
miejscowościach Uniejowice, Zagrodno i Olszanica oraz dwie decyzje o wykreśleniu wpisu z
ewidencji działalności gospodarczej oraz sześć decyzji o zmianie wpisu.
11/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie na posiedzeniu w
dniu 18 listopada br. pozytywnie zaopiniowała między innymi wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych w restauracji Milenium w Jadwisinie przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży. Przyznała dofinansowanie do:
- realizacji programu profilaktycznego pt. „ Szanuj zdrowie – ratuj życie” dla uczniów klas
IV – VI Szkoły Podstawowej w Radziechowie, Uniejowicach i Olszanicy – 600 zł,
- realizacji programu profilaktycznego pn. „ Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”, który będzie
realizowany w okresie ferii zimowych dla chętnych uczniów Gimnazjum w Zagrodnie – 2300 zł,
- realizacji działań związanych z profilaktyką uzależnień w szczególności uzależnień od
napojów energetyzujących i dopalaczy dla uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Brochocinie
– 550 zł.
12/ W dniu 26 listopada 2010 r. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność gminy. Przetarg obejmował nieruchomości gruntowe niezabudowane
oznaczone numerami działek: 142/43, 142/44, 142/45, 142/46, 142/47 położone w obrębie
Łukaszów, przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt do niego
nie przystąpił.
13/ W dniu 1 grudnia 2010 r. wpłynął do Urzędu Gminy wniosek Polskiego Związku
Wędkarskiego Okręg Legnica dot. rezygnacji z użytkowania stawu w miejscowości Wojciechów,
położonego na działkach nr 477, 479 i 492 o łącznej powierzchni 2,6483 ha. Decyzją z dnia
14 grudnia 2010 r. wygaszono użytkowanie przedmiotowej nieruchomości.
14/ Przygotowano projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
gruntowej oznaczonej numerem działki 72/1 o pow. 0,0681 ha celem urządzenia drogi
transportu rolniczego.
15/ Ze względu na warunki atmosferyczne nie dokonano przeglądu proponowanej przez Agencję
Nieruchomości Rolnych do przejęcia substancji mieszkaniowej.
16/ Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa z dnia 24 listopada 2010 r. dotyczącą uruchomienia
linii kredytowej przeznaczonej na wznowienie produkcji rolnej dla gospodarstw dotkniętych
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klęską nawalnego deszczu i powodzi na terenie naszej gminy przyjmowane są wnioski o
wydanie opinii wojewody w celu ubiegania się o kredyty preferencyjne.
17/ Wydano zezwolenia na wycięcie:
- dziesięciu osik rosnących na działkach nr 429 i 431 w Radziechowie, stanowiących własność
osoby fizycznej,
- jednego dęba rosnącego na działce nr 649/7 w Zagrodnie, stanowiącej własność osoby
fizycznej,
- jednej wierzby rosnącej na działce nr 351 w Wojciechowie, stanowiącej własność osoby
fizycznej.
Ponadto wydano zezwolenia dla:
- Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy na
usunięcie 122 olch i 45 wierzb rosnących w korycie rzeki Skora w obręb Wojciechów,
- Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi na wycięcie trzech topól rosnących w pasie drogi
powiatowej Uniejowice- Grodziec,
- Energii Pro S.A. Oddział w Legnicy na wycinkę odrostów i gałęzi drzew wrastających w
napowietrzne linie energetyczne.
Odmówiono wydania zezwolenia na wycięcie lipy rosnącej na działce nr 136 obręb Jadwisin,
stanowiącej własność osoby fizycznej.
18/ Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów komunalnych
stałych wynika, że w okresie sprawozdawczym zawarto cztery umowy na zbiórkę odpadów
komunalnych stałych, jedną umowę rozwiązano. Na odpady komunalne ciekłe nie zawarto żadnej
umowy.
19/ Z informacji otrzymanej ze schroniska dla bezdomnych zwierząt wynika, że gmina ma na
utrzymaniu pięć psów, których stan powiększył się o cztery szczeniaki, ponieważ jedna suka
przewieziona do schroniska oszczeniła się. Obecnie pozostał jeszcze do odłowienia jeden pies w
miejscowości Olszanica.
20/ Wystąpiono do Dolnośląskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Oddział w Legnicy z wnioskiem o:
- udrożnienie koryta rzeki Skory na odcinkach, gdzie dotychczas nie były realizowane prace
związane z regulacją rzeki,
- usunięcie drzew i krzewów rosnących na skarpach, które w efekcie przyczyniają się do
powstawania zatorów wodnych i zalewania posesji,
- obniżenie jazu na rzece w Zagrodnie, zlokalizowanego na wysokości byłej bazy SKR.
Ponadto przekazał radnym informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych wniesionych na
sesji rady Gminy Zagrodno w dniu 6 grudnia 2010 r.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Do pkt 3.
Radny Mateusz Korczowski:
Zgłosił, że niektórzy mieszkańcy posesji graniczących z chodnikiem dla pieszych przy drodze
wojewódzkiej w Olszanicy nie odśnieżają tego chodnika. Zwrócił się o poinformowanie tych
mieszkańców o obowiązku odśnieżania odcinków chodnika przylegających do posesji.
Zgłosił pilną potrzebę naprawy mostków na drogach śródpolnych w całej gminie. Stwierdził,
że realizację tego zadania znacznie może ułatwić fakt posiadania przez gminę niezbędnego sprzętu, tj.
koparki i ciągnika.
-

Zapytał, czy gmina posiada w Olszanicy działkę na urządzenie placu zabaw dla dzieci.

Radna Grażyna Hochuł:
Zwróciła się o poinformowanie, czy prawdą jest, że kierownik Zakładu Usług Komunalnych w
Zagrodnie p. Stanisław Karkowski w odpowiedzi na prośby mieszkańców osiedla w Zagrodnie o
odśnieżenie drogi na osiedlu odpowiadał im, że sami muszą sobie odśnieżać drogę. Zwróciła uwagę,
że droga na osiedlu w Zagrodnie jest drogą gminną, a dodatkowo drogą do szkoły. Podziękowała za
to, że po wielu interwencjach, droga została odśnieżona.
Poinformowała, że w roku 2010 nasza gmina w przeliczeniu na jednego mieszkańca pozyskała
środki z zewnątrz w wysokości 231 zł, podczas gdy sąsiednia gmina Pielgrzymka 1145 zł. Stwierdziła,
że należy to zmienić, pozyskiwać dla gminy większe dofinansowanie do wykonywanych zadań.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Poinformował, że zsuwający się śnieg z dachu świetlicy w Uniejowicach łamie rynny i daszki.
Zwrócił się z prośbą, aby Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie wspomógł sołectwo sprzętem w
usunięciu tego śniegu, załadowaniu. Zadeklarował, że mieszkańcy ten śnieg wywiozą we własnym
zakresie.
Ponowił prośbę o wykorzystanie płyt betonowych do naprawy mostków na drogach
śródpolnych. Poinformował, że mostek koło zbiorników wody w Uniejowicach został wybudowany
z takich płyt, ale na ciężki sprzęt jest za wąski.
Zwrócił się o naprawienie mostka na drodze do posesji p. Rudyk w Uniejowicach oraz o
wsparcie tej rodziny w odśnieżaniu drogi do posesji, która nie jest drogą gminną, ponieważ fizycznie
droga gminna prowadzi do niej przez pola. Podziękował za odśnieżanie dróg gminnych
w Uniejowicach.
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Radny Waldemar Chudziński:
Poinformował, że pomimo usuwanych przez wykonawcę usterek w ramach reklamacji z
dachu obiektu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie nadal woda spływa pomiędzy styropian a
ścianę zalewając mieszkania. Ponadto w pomieszczeniu zajmowanym przez Policję wylatuje nowo
wstawione okno. Poinformował, że wykonawca p. Karpowicz, pomimo wadliwego wykonania
termomodernizacji obiektu, ustawia urzędników.
Poinformował, że niektórzy mieszkańcy gminy nie wiedzą, że Zakład Usług Komunalnych w
Zagrodnie świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych. Zwrócił się, aby zakład
rozreklamował na terenie gminy zakres swoich usług.
Poinformował, że jako najemca jednego z garaży przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w
Zagrodnie wielokrotnie zwracał się do kierownika Zakładu usług Komunalnych w Zagrodnie
p. Stanisława Karkowskiego o wykonanie naprawy dachu nad garażami ze względu na przeciekającą
do środka wodę, ale bez skutku, pomimo że do Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie wpływa z
tytułu wynajmu tychże garaży ok. 5 tys. zł rocznie.
Zapytał, czy na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie został już zamieszczony
numer.
Zapytał, czy na terenie gminy jest prowadzone rozpoznanie na temat osób bezdomnych i
starszych nie mających opieki.
Radny Jan Łuc:
-

Zapytał, czy p. Buchowski z Grodźca ma już wskazane źródło poboru wody.

Zgłosił, że odpadają ostatnio założone płytki na schodach od frontu i z tyłu budynku świetlicy
wiejskiej w Grodźcu.
Radny Walenty Luszniewski:
Zwrócił się o zobowiązanie dzierżawcy stawu w Brochocinie o odkrzaczenie terenu wokół
niego.
Zgłosił pilną potrzebę przeniesienia kratki ściekowej wbudowanej przy drodze gminnej w
kierunku szkoły w Brochocinie tak, aby spełniała swoją funkcję, ponieważ wokół tej kratki cały czas
tworzy się zastoisko wody, woda nie spływa.
Zapytał, czy znajdujące się na oczyszczalni ścieków w Brochocinie kojce na psy mogą służyć
do przetrzymywania bezdomnych psów, których gmina nie musiałaby oddawać do schroniska i płacić
za ich utrzymanie.
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Poinformował, że na odbytym spotkaniu w sprawie usterek w budowie świetlico – remizy
we wsi Brochocin okazało się, że zapotrzebowana moc jest za mała w stosunku do potrzeb.
Radna Danuta Kuźniar:
Poinformowała, że spięta przez służby powiatu lipa rosnąca przy drodze powiatowej koło
posesji p. Pusza Modlikowicach nadal pęka, co ponownie stanowi zagrożenie dla tej posesji i jej
mieszkańców.
Zgłosiła, że droga w Jadwisinie koło posesji p. Gibasa i p.Kiliana nie jest odśnieżana, ponieważ
p. Karkowski powiedział, że sprzęt do odśnieżania jest za szeroki, nie przejedzie przez most.
-

Zgłosiła, że w Modlikowicach nie świeci połowa lamp oświetlenia ulicznego.

Radny Maciej Koszelowski zwrócił się o powieszenie lampy oświetlenia ulicznego w Uniejowicach
przy drodze do kościoła, na wysokości posesji p. Bardowskiego.
Radny Jan Siemianowski :
Zwrócił się o wystąpienie do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o naprawę mostków
przez rzeczkę w Radziechowie. Poinformował, że przez mostek koło posesji p. Marii Skuły można
przejść, ale nie można przejechać ciężkim sprzętem do pól, natomiast naprawy mostku koło swojej
posesji p. Jarosław Strzygielski ma, zgodnie z tym, co powiedziała p. Zięba z Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych, dokonać sam.
Poinformował, że problem wody w piwnicy budynku szkoły w Radziechowie nie został
rozwiązany. Podchodząca do piwnicy woda jest wypompowywana pompą pożyczaną od jednostki
OSP, co jest działaniem doraźnym. Przypomniał, że woda nie odpływa ze względu na niedrożną
studzienkę, wsiąka w mury budynku, na których w wyniku tego tworzy się grzyb.
Radna Antonina Rystau :
Poinformowała, że Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie nie odśnieża drogi gminnej w
Wojciechowie na kolonię w kierunku posesji p. Franczaka, p. Perlaka, p. Nowaka, p. Małysza i
p. Rapsa. Dodała, że pogotowie jadące do chorego dziecka jednej z tej rodzin musiało zawrócić z
drogi i jechać przez Chojnów ze względu na to, że droga nie była odśnieżona. Zwróciła się z prośbą,
aby wójt gminy kierował na tą drogę sprzęt, którym będzie można ją odśnieżać. Poinformowała, że
po ostatnich opadach śniegu p. Franczak sam odśnieżał drogę.
Zgłosiła, że zespół Macierzanka nie może mieć prób w nowej siedzibie, ponieważ niesprawna
jest instalacja elektryczna. Dodała, że w nowej siedzibie nadal nie ma ani wody, ani toalety.
Zgłosiła pilną potrzebę usunięcia suchych konarów i obcięcia zwisających gałęzi drzew nad
drogami w Wojciechowie. Poinformowała, że na niektórych drzewach gałęzie są połamane i mogą w
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każdej chwili spaść. Gałęzie przysłaniają niektóre lampy oświetlenia ulicznego, co powoduje, że w
okresie letnim zasłaniają światło.
Zwróciła się o dostarczenie do sołtysów oferty na usługi świadczone mieszkańcom gminy
przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie.
Radny Tadeusz Suchecki:
Zapytał, czy w najbliższym czasie zostanie wykonana regulacja rzeki Skora na terenie naszej
gminy w celu wyeliminowania zagrożenia powodziowego lub czy istnieje jakiś plan na rozwiązanie
tego problemu. Poddał pod rozwagę propozycję poszerzenia koryta tej rzeki.
Stwierdził, że rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy powinna być
przeprowadzona kompleksowo, w zależności od potrzeb danej miejscowości. Zwrócił się o
zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tym zakresie jednocześnie, w ramach jednego zadania.
Radna Teresa Doktor :
Zwróciła się z prośbą o spowodowanie, aby Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie
podchodził elastycznie do odśnieżania na terenie gminy, aby na prośbę starszych osób odśnieżał
wjazdy do posesji.
Zwróciła się o zorganizowania spotkania wyjazdowego z kierownikiem Powiatowego Zarządu
Dróg w Złotoryi w celu wskazania zwisających gałęzi drzew nad drogami powiatowymi , które
stanowią zagrożenie dla ich użytkowników. Poinformowała, że w pierwszej kolejności powinny zostać
usunięte konary z lip przy drodze Grodziec.
Potwierdziła, że jak najszybciej należy zająć się problemami oświetlenia ulicznego w gminie.
Poinformowała, że prośby o przekierowanie lamp czy usunięcie usterek pozostają bez załatwienia.
Zwróciła się o wygospodarowanie na terenie gminy pomieszczenia dla osób chorych na
cukrzycę, w którym wydawane byłyby przydzielane im produkty.
Radny Piotr Janczyszyn:
Zgłosił pilną potrzebę wykonania naprawy dróg śródpolnych choćby poprzez zasypanie
kamieniem największych dziur, ponieważ rolnicy mają ogromne problemy z dojechaniem sprzętem
do swoich pól.
Zaproponował, aby Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie po dużych opadach śniegu był
wspomagany w odśnieżaniu dróg gminnych wynajętym sprzętem.
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Do pkt 4.
1/ 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. Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 14 głosami „za”, przy jednym „przeciw”.
Uchwała Nr III/3/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
----------------------------------------------------2/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Zagrodno. Odczytał projekt uchwały. Zgłosił wniosek o zmianę propozycji wysokości
wynagrodzenia zasadniczego wójta z kwoty 5.600 zł na kwotę 5.300 zł, dodatku funkcyjnego z kwoty
1.800 zł na kwotę 1.700 zł, dodatku specjalnego w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego z kwoty 2.220 zł na kwotę 2.100 zł oraz o pozostawienie pkt 4 projektu uchwały
bez zmian, tj. „ 4. Ponadto wójtowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługuje:
a) dodatek za wieloletnią pracę,
b) nagrody jubileuszowe,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne.”
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych, a
następnie wniosek poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek jednogłośnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Zagrodno po zmianach wprowadzonych przyjętym wnioskiem.
Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 15
radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr III/4/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zagrodno stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
----------------------------------------------------------------Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni na spotkaniu odbytym w
przerwie sesji zadeklarowali rozważenie kwestii podwyższenia wynagrodzenia wójta gminy o
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1000 zł w okresie budowy na terenie gminy boiska „orlik”. W nawiązaniu do prośby wójta
wniesionej na początku sesji o zajęcie stanowiska w sprawie budowy na terenie gminy boiska „orlik”
poinformował, że rada gminy tym samym jednogłośnie opowiedziała się za wybudowaniem takiego
boiska na terenie gminy.
3/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady
Gminy Zagrodno oraz ustalenia przedmiotu ich działania. Otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i projekt uchwały poddał
pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr III/5/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zagrodno oraz ustalenia przedmiotu ich działania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekty uchwał:
-

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy,
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia.

Przytoczył radnym zapisy ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Gminy Zagrodno dotyczące
komisji stałych rady gminy, w tym komisji rewizyjnej. Jednocześnie poinformował, że do dnia
dzisiejszego radni nie zgłosili utworzenia klubów radnych. Następnie przewodniczący rady gminy
Stanisław Olechowski ogłosił przerwę na zapisywanie się radnych do komisji. Zaproponował, aby
spośród siebie wskazali przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji. Po przerwie
przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski:
stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i odczytał projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej.
Uchwała Nr III/ 6/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15
radnych i odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Infrastruktury Gminy stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15
radnych i odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w glosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie ustalenia kładu osobowego Komisji Rolnictwa,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oświaty i Zdrowia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------5/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dochodów
gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. Odczytał projekt
uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6/ Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami sesji
otrzymali projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej. Odczytał
projekt uchwały.
12

W odpowiedzi na pytanie radnego Tadeusza Sucheckiego wójt gminy Mieczysław Słonina
poinformował, że fizycznie chodzi o przejęcie terenu o pow. 0,0681 ha koło torów, natomiast w
odpowiedzi na pytanie radnej Walentyny Tkaczyszyn wyjaśnił, że nie ma przeszkód, aby nawierzchnia
drogi była modernizowana.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych
i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Zagrodno w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gruntowej stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
------------------------------------------------------------------Do pkt 5.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
odśnieżanie dróg jest kosztowne, uzależnione od posiadanych środków finansowych, drogi
gminne nigdy nie były odśnieżane tak, jak obecnie,
droga na osiedlu w Zagrodnie jest drogą gminną i powinna być odśnieżana tak, jak pozostałe
drogi gminne, aktualnie do odśnieżania został wprowadzony dodatkowy sprzęt obsługiwany przez
mieszkańca osiedla w Zagrodnie p. Zielińskiego, który będzie miał między innymi pod opieką tą drogę,
na temat obowiązku odśnieżania przez mieszkańców chodnika w Olszanicy został
zamieszczony artykuł w Wójtowych Wieściach, trudno jest działać w inny sposób, stosować jakieś
sankcje wobec mieszkańców, którzy go nie odśnieżają,
rada gminy powinna przewidzieć w budżecie gminy środki na naprawę dróg śródpolnych i
mostków na tych drogach, sprawa zostanie skierowana do Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy,
zostanie sprawdzone, czy gmina posiada w Olszanicy działkę, na której można by urządzić
plac zabaw dla dzieci,
gmina korzystała ze środków z zewnątrz na tyle, na ile to było do tej pory potrzebne,
priorytety naszej gminy różniły się od priorytetów gminy Pielgrzymka i nie zawsze wpisywały się
w pomoc zewnętrzną, gmina Pielgrzymka odrabia zapóźnienia cywilizacyjne, realizuje zadania, które
nasza gmina już zrealizowała o wiele wcześniej,
na dachu świetlicy w Uniejowicach należy zamontować płotki, które rozwiążą problem
zsuwającego się z niego śniegu,
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płyty betonowe będą wykorzystywane do naprawy mostów, jeżeli będzie stanowisko rady
gminy co do realizacji tego zadania na terenie gminy,
urządzenie drogi do posesji p. Rudyk w Uniejowicach jest uzależnione od porozumienia
między sąsiadami, na chwilę obecną, pomimo odbytych spotkań, takiego porozumienia nie ma, a
odtwarzanie drogi gminnej w kierunku tej posesji mija się z celem, ponieważ ona nie byłaby
wykorzystywana,
o wyborze wykonawcy na realizację określonego zadania decyduje najniższa cena i dopóki tak
będzie, dopóty zdania będą wykonywane po najniższych kosztach, bez należytej staranności, w
stosunku do wykonanej termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie
zostaną uruchomione procedury przeglądów gwarancyjnych,
zostanie sprawdzone, czy został już zamontowany numer porządkowy na budynku Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie,
dach na garażach przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie powinien być naprawiony,
na terenie gminy nie ma ludzi bezdomnych, gmina posiada rozeznanie tym zakresie,
p. Buchowski z Grodźca ma wskazany hydrant do poboru wody,
w okresie wiosennym zostanie przeprowadzony przegląd gwarancyjny robót wykonanych w
świetlicy w Grodźcu, w tym opłytkowania schodów zewnętrznych,
staw w Brochocinie zostanie sprzedany, do dzierżawcy zostanie przesłane wystąpienie o
odkrzaczenie terenu wokół tego stawu,
kratka ściekowa znajdująca się przy drodze gminnej w Brochocinie zostanie przeniesiona w
takie miejsce, aby spełniała swoją funkcję,
psy są przetrzymywane w kojcu na oczyszczalni ścieków w Brochocinie tylko przejściowo,
muszą być odwożone do schroniska, dzienny koszt utrzymania jednego psa w schronisku wynosi
18 zł,
do Zarządu Dróg w Złotoryi zostanie zgłoszona sprawa ponownie pękającej lipy w
Modlikowicach koło posesji p. Pusza,
wkrótce wygasa umowa zawarta z Energetyką na konserwację urządzeń oświetlenia
ulicznego, zostanie zorganizowane spotkanie w celu dokonania ponownych uzgodnień w tym
zakresie, do tematu rozbudowy oświetlenia ulicznego w poszczególnych wsiach zostanie włączona
stosowna komisja rady gminy, decyzje muszą znaleźć odzwierciedlenie w budżecie gminy,
kolonia wsi Wojciechów była i jest odśnieżana, w stronę Konradówki jest odśnieżone, droga
do posesji p. Nowak od strony Wojciechowa nie jest odśnieżana,
elektryk usunął usterki w sieci w nowej siedzibie zespołu Macierzanka w Wojciechowie,
zwisające gałęzie drzew nad drogami obcinają służby drogowe, Energetyka otrzymuje zgodę
gminy na obcięcie gałęzi zagrażających urządzeniom oświetlenia ulicznego, jeżeli właściciel posesji z
Wojciechowa nie chce obciąć gałęzi drzewa rosnącego na jego terenie, która zasłania lampę
oświetlenia ulicznego, to lampa może zostać przeniesiona na inny słup, w inne miejsce,
zakres usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie był publikowany,
zostanie jeszcze zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przesłany do sołtysów wsi,
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właściwa komisja rady gminy powinna odbyć spotkanie z p. Zięba z Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Legnicy, na którym wyraziłaby swoje oczekiwania i propozycje co do regulacji
rzeki Skora niezbędnej do zminimalizowania zagrożenia powodziowego,
prawdopodobnie w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie zostanie
wygospodarowane pomieszczenie dla osób chorych na cukrzycę,
wszystkie sprawy dotyczące stanu dróg powiatowych, w tym obcinania gałęzi zwisających nad
tymi drogami, najlepiej byłoby omówić na posiedzeniu resortowej komisji rady gminy z udziałem
członka Zarządu Powiatu Złotoryjskiego lub kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi,
pani dyrektor szkoły w Radziechowie została zobowiązana do rozwiązania problemu wody,
która podchodzi do piwnicy i z niej nie odpływa.
Do pkt 6.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 15 glosami „za”.
Do pkt 7.
1/

Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że:

dnia 21 grudnia 2010 r. o godz. 10.oo w pok. nr 5 Urzędu Gminy w Zagrodnie odbędzie się
posiedzenie przewodniczących komisji stałych rady gminy na temat planu pracy rady gminy i jej
komisji na 2011 r.,
dnia 4 stycznia 2011 r. o godzinie 10.oo w Hotelu Qubus w Złotoryi odbędzie szkolenie dla
radnych na temat uchwalania budżetu gminy.
Ponadto przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski powtórzył, że rada gminy opowiedziała się
za przystąpieniem do wybudowania na terenie gminy boiska „ORLIK”.
3/
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że dzień 24 grudnia 2010 r. będzie w Urzędzie
Gminy w Zagrodnie dniem wolnym od pracy, ponieważ drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
przypada w sobotę, tj. w dzień wolny od pracy, a zmiana przepisów w tym zakresie uniemożliwia
oddanie tego dnia pracownikom w roku przyszłym.
4/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy
środków na remont przeciekającego dachu na świetlicy wiejskiej w Olszanicy, w wyniku czego zalane
są ściany wewnętrzne tego obiektu. Dodatkowo strop jest spękany, w każdej chwili może spaść.
Wójt gminy Mieczysław Słonina zaproponował, aby sołectwo uchwaliło plan odnowy miejscowości,
który pozwoli na pozyskanie środków z zewnątrz na ten cel.
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5/
Sołtys Zagrodno – Osiedle Joanna Imielińska zapytała, czy młodzież może korzystać ze
świetlicy. Poinformowała, że wewnątrz świetlicy na ścianach jest grzyb. Zapytała, czy wójt wystąpił do
p. Stachnika o wymianę dziurawej siatki przy oczyszczalni ścieków na osiedlu w Zagrodnie.
Wójt gminy Mieczysław Słonina przypomniał, że od czasu zdemolowania mienia w świetlicy młodzież
nie dostaje kluczy do tego obiektu, co dawało jej możliwie nieograniczony dostęp do korzystania z
niego.
Nowe zasady dostępu do świetlicy, w tym dla młodzieży, zostaną ustalone po wyborach sołtysa i
rady sołeckiej.
6/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski złożył zebranym życzenia świąteczne i
noworoczne.
Radna Teresa Doktor przeprosiła osoby, które w roku 2010 uraziła, podziękowała wszystkim za
dotychczasową współpracę i złożyła życzenia świąteczne i noworoczne.
Radna Antonina Rystau dołączyła się do podziękowań i życzeń.
Do pkt 8.
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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