Protokół Nr IV/11
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 27 stycznia 2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 16.45
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15; radny nieobecny Stanisław Bachmatiuk.
Ponadto udział wzięli:
------------------------------1/ Mieczysław Słonina 2/ Urszula Kindler
3/ Violetta Piętoń
4/ Marian Tarnowski 5/ Józef Kuźniar
6/ Anna Lisowska
7/ Joanna Imielińska 8/ Joanna Mrozik
9/ Leon Wijatyk
10/ Bogusław Nowak
11/Mariusz Łesiuk

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
radca prawny
sołtys wsi Modlikowice
sołtys wsi Olszanica
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 na wstępie poinformował, że 21 grudnia 2010 r. sekretarz gminy
Urszula Łabędzka złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i o zwolnienie
ze świadczenia pracy. Okres wypowiedzenia upłynie 31 marca 2011 r. Wyjaśnił, że w związku z tym
powierzył wykonywanie obowiązków sekretarza gminy pracownikowi Urzędu Gminy pani Urszuli
Kindler na okres od 17 stycznia do 31 marca 2011 r. na zasadzie awansu wewnętrznego.
Poinformował, że pani Urszula Kindler ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie
Wrocławskim, jest magistrem administracji. Następnie wniósł o wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie uchwalenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy z zakresu
sportu oraz o wprowadzenie w jej miejsce projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. Wyjaśnił, że wprowadzenie tej uchwały ma na celu uproszczenie sprawy
finansowania działalności klubów sportowych działających na terenie naszej gminy, ponieważ one
nie prowadzą działalności gospodarczej.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
poddał pod głosowanie wniosek wójta gminy.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku wójta gminy jednogłośnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie harmonogramu zebrań wiejskich dla potrzeb wyboru sołtysów i członków rad
sołeckich.
5. Przyjęcie rocznego Planu Pracy Rady Gminy Zagrodno na 2011 r.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020,
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011,
- w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji rewizyjnej na 2011 r.,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2011,
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
7.
8.
9.
10.
11.

Zapoznanie się z planami pracy komisji stałych Rady Gminy Zagrodno na 2011 r.:
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy,
Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między
sesjami. Poinformował, że:
1/ Przyznano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie w
kwocie 145490,00 zł w ramach projektu systemowego pt. „ Indywidualizacja nauczania klas I –
III”.
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2/ Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
uzupełnienia do wniosku o płatność na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w
Brochocinie”,
- uzupełnienia do wniosku o płatność na zadanie: „Wykonanie elewacji i malowania
pomieszczeń świetlicy w Jadwisinie”.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski przerwał wójtowi składanie sprawozdania, a
następnie zwrócił się do pana Mariusza Łesiuka o złożenie sprzętu rejestrujacego obrady,
ponieważ nie dopełnił, zgodnie ze Statutem Gminy, obowiązku poinformowania
przewodniczącego obrad o swym zamiarze przed rozpoczęciem sesji.
Wójt gminy Mieczysław Słonina kontynuując sprawozdanie ze swojej działalności poinformował,
ze:
3/ Podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do
umowy pożyczki 192/P/GW/LG/2010 z dnia 24 września 2010 r. na dofinansowanie zadania:
„Budowa stacji uzdatniania wody w Olszanicy”. Aneks ten dotyczył przedłużenia terminu rozliczenia
III raty pożyczki.
4/ Gmina zakwalifikowała się do dofinansowania na budowę boiska „ORLIK”.
5/ W Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana Spółka z o.o. Zamek Grodziec. Prezesem
spółki został pan Zenon Bernacki, a przewodniczącym rady nadzorczej pan Marian Tarnowski radca
prawny Urzędu Gminy. W odpowiedzi na pytania radnych dodał, że w skład rady nadzorczej weszli
ponadto pani Irena Pietraszkiewicz z Lubina i pan Stanisław Grzyb z Pielgrzymki. Dodał, że
członkowie tej rady będą pracowali niemal społecznie, ponieważ za posiedzenie będą otrzymywali po
300 zł brutto z dojazdem.
6/ W dniu 10 stycznia 2011 r. w Gazecie Wrocławskiej zostało opublikowane ogłoszenie o wyłożeniu
do publicznego wglądu w dniach od 18 stycznia do 9 lutego 2011 r. projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego na boisko sportowe w Radziechowie .
Obwieszczenia dotyczące w/w sprawy zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
Zagrodnie oraz w miejscowości Radziechów, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Zagrodno. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
28 stycznia 2011 r. o godzinie 14.oo w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie.
W dniu 7 stycznia 2011 r. przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie dyskusję publiczną
nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości
Radziechów i Jadwisin oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Protokół z
przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z
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infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin został umieszczony na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno.
7/ Wydano decyzje o warunkach zabudowy na:
odbudowę budynku mieszkalnego zalanego w czasie sierpniowej powodzi na działce na 306
w miejscowości Zagrodno,
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 408/4 obręb
Uniejowice,
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 522/2 obręb
Zagrodno,
budowę dwóch budynków mieszkalnych z garażami wolnostojącymi oraz przydomową
oczyszczalnię ścieków na działce nr 266/2 w miejscowości Uniejowice,
przebudowę strychu na mieszkanie na działce nr 672/2 w miejscowości Radziechów.
Ponadto wydano trzy decyzje przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę.
8/ Zatwierdzono aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2010/2011 dla Szkoły
Podstawowej im. J. Korczaka w Brochocinie.
9/ Od dnia 8 stycznia 2011 r. funkcjonuje Samorządowe Przedszkole w Zagrodnie.
10/ Wydano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla pięciu firm, w tym:
usługi „Auto-Naprawa” w miejscowości Grodziec,
handlowo-usługowa w miejscowości Modlikowice, Uniejowice, Zagrodno, Olszanica,
gabinet logopedyczny w miejscowości Zagrodno.
Wydano pięć decyzji o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz cztery decyzje
o zmianie wpisu.
11/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie na posiedzeniu w dniu
10 stycznia 2011 r. opracowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Ponadto przyznała dofinansowanie
do:
organizacji zajęć podczas ferii zimowych w bibliotekach Gminy Zagrodno – 1000 zł
na zakup artykułów papierniczych na zajęcia, nagród dla uczestników konkursów, dofinansowanie do
przedstawienia dla dzieci w wykonaniu aktorów z Krakowa oraz na poczęstunek dla dzieci,
realizacji programu profilaktycznego pn.: „Projekt edukacyjny dla uczniów kl. I-IV Szkoły
Podstawowej w Brochocinie dot. rozwijania zainteresowań z zakresu przyrody i ekologii oraz
spędzania wolnego czasu” – 1000 zł. Celem programu jest umożliwienie uczestnictwa w ciekawej
formie organizacji czasu wolnego, rozbudzenie aktywności wolnej w czasie wolnym, zaprezentowanie
praktycznych rozwiązań walki z nudą, poznawanie walorów rekreacyjnych Parku Krajobrazowego
Chełmy k. Myśliborza.
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Na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2011 r. komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski między innymi o:
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Sklepie Wielobranżowym w
Zagrodnie nr 62,
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Sklepie Wielobranżowym w
Modlikowicach nr 20
oraz przyznała dofinansowanie do:
partycypacji w kosztach działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy - 1000 zł,
pobytu w zimowisku w Lwówku Śląskim w terminie od 12 do 18 lutego 2011 r. dla 4 dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w kwocie po 150 zł na dziecko,
kontynuacji popołudniowych zajęć świetlicowych dla dzieci z terenu Zagrodna w terminie IIVI 2011 r. w kwocie 12 tys. zł / na zajęciach będzie realizowany program profilaktyczny „Dziękuję
NIE” /,
zakup materiałów profilaktycznych / pakiet bazowy na kwotę 2 tys. zł plus VAT / w ramach
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Do GKRPAiPN w Zagrodnie wpłynęło sprawozdanie z popołudniowych zajęć pozalekcyjnych w okresie
od XI-XII 2010 r. organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zagrodnie.
12/ Na bieżąco informowano rolników o tym, że od 15 stycznia do 25 czerwca 2011 r. można ubiegać
się o dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany / zbóż jarych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych
pastewnych/ mającej charakter de mini mis w rolnictwie, dotyczącej materiału siewnego
zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.
13/ Wydano zgodę na wycięcie:
topoli i wierzby w Modlikowicach, rosnącej na działce nr 425, stanowiącej własność Skarbu
Państwa,
dziewiętnastu olch i krzewów rosnących w Olszanicy w obrębie działki nr 320, stanowiącej
własność Skarbu Państwa,
pięciu świerków rosnących w Olszanicy na działce nr 831, stanowiącej własność osoby
fizycznej,
jednego dęba rosnącego na działce nr 731 w Radziechowie, stanowiącej własność osoby
fizycznej,
jednego jesiona rosnącego w pasie drogi gminnej w Brochocinie na wysokości działki nr 326,
stanowiącej własność osoby fizycznej,
trzydziestu pięciu olch i pięciu topól rosnących w obrębie działki nr 347 w Grodźcu,
stanowiącej własność osoby fizycznej.
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14/ Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów komunalnych
wynika, że w okresie sprawozdawczym zawarto trzy umowy na zbiórkę odpadów komunalnych
stałych, a dwie rozwiązano.
15/ Na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółki z o.o. z Warszawy wszczęto postępowanie
administracyjne mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej dz. nr 14/5 obręb
Jadwisin. W ramach tego postępowania wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia braków
wniosku o wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie.
16/ Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Utylizacji Odpadów Zwierzęcych PROFET w Osetnicy na
odbiór padliny niewiadomego pochodzenia / dzika zwierzyna leśna i płowa /
17/ Zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu uregulowanie stosunków
wodnych w obrębie działki nr 690/377 w obrębie Grodziec, stanowiącej własność Nadleśnictwa
w Złotoryi oraz 229 i 230 obręb Olszanica, stanowiących własność osób fizycznych, gdzie na skutek
podniesionego stanu wód oraz niedrożności odpływu wód ze stawu zalewany jest budynek nr 26 w
Olszanicy.
18/ Zarządzeniami:
Nr 0151-3/10 dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 29.110,32 zł,
Nr 0151-4/10 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 27.553,00 zł oraz
dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 20.345,62 zł,
Nr 0152-18/10 zniesiono zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad
rachunkowości.
Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Zagrodnie zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi zarządzeniami wójta oraz uchwałą rady gminy.
Wysłano pisma informujące kierowników i dyrektorów jednostek podległych o zmianach w planie
finansowym dokonywanych zarządzeniami wójta.
Wprowadzono do budżetu zmiany w planach finansowych wydatków jednostek podległych dokonane
przez kierowników tych jednostek w ramach upoważnienia udzielonego przez wójta.
Dokonano weryfikacji oraz zatwierdzono projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych na
rok 2011.
Rozliczono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na
dofinansowanie zadań własnych gminy na dzień 31.12. 2010 r.
Sporządzono sprawozdania finansowe Urzędu Gminy i Gminy Zagrodno za m-c grudzień 2010 r.
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W okresie od 18 grudnia 2010 r. do 20 stycznia 2011 r. sporządzono:
cztery deklaracje VAT dla podatku od towarów i usług,
pięć wezwań do złożenia deklaracji podatkowej DT-1 na podatek od środków
transportowych,
pięć zmian w ewidencji podatków od środków transportowych,
trzy wezwania do zapłaty należności z tytułu czynszów najmu,
dziewięć faktur VAT o zapłatę czynszu najmu i dzierżawy,
listy wypłat dodatków mieszkaniowych dla spółdzielni mieszkaniowych,
trzynaście zmian w ewidencji środków trwałych.
Ponadto wystawiono 248 upomnień podatnikom mającym zaległości w płaceniu podatku rolnego, od
nieruchomości i leśnego, czternaście zaświadczeń podatkowych. Wycofano dwa tytuły egzekucyjne.
Zaksięgowano 101 wpłat na kontach analitycznych podatników podatku rolnego od nieruchomości i
leśnego. Sporządzono bilans podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego osobom fizycznym i
prawnym za 2010 r. Sporządzono trzy nakazy płatnicze, cztery decyzje zmieniające decyzję
ostateczną, jedną decyzję w sprawie ulgi tytułu kupna, dwie decyzje w sprawie umorzenia zaległości
podatkowych, piętnaście wezwań do złożenia informacji podatkowych, jedno sprawozdanie o
skutkach obniżenia górnych stawek podatków oraz ulg i zwolnień, dwa sprawozdania o pomocy de
mini mis w rolnictwie i rybołówstwie, dwa sprawozdania o pomocy publicznej w rolnictwie i
rybołówstwie. Czterdziestu podatnikom wprowadzono zmiany w kontach podatkowych. Do ewidencji
podatkowej wprowadzono nowe stawki podatkowe na 2011 r.
Ponadto wójt gminy Mieczysław Słonina przekazał radnym:
informację z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 17 grudnia
2010 r.,
informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych Gminy Zagrodno zgłoszonych na sesji
Rady Gminy Zagrodno w dniu 17 grudnia 2010 r.
Informacje stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.
Do pkt 3.
Radny Jan Siemianowski :
Zgłosił, że droga przez miejscowość Radziechów jest wykorzystywana jako skrót do
autostrady do transportu żwiru o dużym tonażu. Poinformował, że nie jest ona przystosowana do
takiego transportu, w rozjeżdżonych poboczach są koleiny. Dodatkowo auta transportujące żwir nie
są oplandekowane. Zwrócił się o pilne rozwiązanie tego problemu na przykład poprzez
wprowadzenie ograniczenia wjazdu na tą drogę pojazdów o dużym tonażu, tak jak to jest w
Modlikowicach.
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Poinformował, że droga gminna na kolonię w kierunku posesji p. Puciato w Radziechowie jest
odśnieżana przez firmę WALBET. Zwrócił się o pilne podcięcie gałęzi drzew zwisających nad tą drogą,
ponieważ fadroma wykorzystywana do odśnieżania jest wysoka, nie mieści się pod tymi gałęziami.
Poinformował, że w szkole w Radziechowie nadal nie został rozwiązany problem
przedostającej się wody do piwnicy. Zwrócił się o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie na piśmie.
Zgłosił pilną potrzebę nawiezienia dwóch wywrotek tłucznia na drogę gminną w
Radziechowie w kierunku posesji p. Szelepajło, ponieważ droga jest nieprzejezdna, w niektórych
miejscach jest na niej trzęsawisko.
Radny Tadeusz Suchecki:
Zgłosił, że drogą gminną za rzeką na wysokości posesji po p. Kroczaku w Zagrodnie płynie
woda, która podmywa asfalt. Stwierdził, że prawdopodobną przyczyną wypływania wody na drogę
może być niedrożny przepust.
Wniósł o położenie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Zagrodnie w kierunku
posesji p. Szelepajło, gdzie mieszka 8 rodzin, p. Dembickiego, gdzie mieszka 6 rodzin, p. Skiby, gdzie
mieszka 10 rodzin oraz do kościoła i na cmentarz w Zagrodnie.
Radny Jan Łuc:
Wniósł o wybudowanie sieci wodociągowej do posesji p. Grzywińskiego, p. Bajora,
p. Golińkiego i p. Torończaka w Grodźcu. Ponadto ponownie poinformował, że p. Chmielowski z
Grodźca posiada przyłącze do sieci wodociągowej gminy Pielgrzymka, ponieważ Zakład Usług
Komunalnych w Zagrodnie nie wyraził zgody na wybudowanie sieci do prowadzonego przez niego
zakładu, a następnie rozliczenie kosztów tej budowy w zużytej wodzie. Dodał, że p. Chmielowski , ze
stratą dla naszej gminy, co miesiąc płaci za wodę do gminy Pielgrzymka ok. 4700 zł.
Zaproponował, aby kręgi, które w przyszłości będzie można odzyskać z przepustu koło
posesji p. Guza, zostały wykorzystane do odnowienia przepustu pod drogą gminną w Grodźcu, w
kierunku Nowej Wsi Grodziskiej. Nadmienił, że koło posesji p. Guza ma być wybudowany nowy
mostek.
Wniósł o doprowadzenie wody do cmentarza komunalnego w Grodźcu i wybudowania toalet
w obrębie cmentarza, o położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do tego cmentarza oraz o
wycięcie drzew nad Zimnikiem.
Zgłosił, że nowo wykonany przepust pod drogą gminną na początku Grodźca wymaga
naprawy, ponieważ nie ma tam rowu i wszystko zostało zmyte.
-

Wniósł o wymianę czwartej wiaty przystankowej w Grodźcu na nową.

-

Zgłosił, że w Grodźcu koło posesji p. Surówki i kolejnych trzech nie ma oświetlenia ulicznego.
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Radny Maciej Koszelowski zapytał, czy istnieje możliwość utworzenia w Zakładzie Usług
Komunalnych w Zagrodnie komórki odpowiedzialnej za melioracje na terenie gminy. Wyjaśnił, że
bieżąca kontrola stanu tych urządzeń i naprawa spowodowałaby to, że radni nie musieliby zgłaszać
na sesjach problemów związanych z ich funkcjonowaniem.
Radna Walentyna Tkaczyszyn:
Zgłosiła, że nawierzchnia drogi Zagrodno – Łukaszów jest zniszczona przez firmę, która
buduje farmy wiatrowe. Zapytała, czy na nawierzchni tej drogi zostanie położony asfalt albo czy
przynajmniej zostanie ona niezwłocznie naprawiona na tyle, żeby była przejezdna.
-

Zapytała, czy będzie budowany chodnik przy drodze wojewódzkiej przez Łukaszów.

Radna Danuta Kuźniar:
Zgłosiła pilną potrzebę nawiezienia tłucznia na drogę gminną w Modlikowicach w kierunku
posesji p. Pyry, p. Zjawina oraz p. Rajczakowskich, którzy prowadzą gospodarstwo agroturystyczne.
Na prośbę mieszkańców Modlikowic p. Marii i Ryszarda Wilk zgłosiła, że rzeka Skora zalewa
im pole w Modlikowicach, ponieważ zmieniła swoje koryto.
Zwróciła się o poinformowanie, czy na terenie gminy zostanie dokończona regulacja rzeki
Skora.
Zgłosiła pilną potrzebę naprawy placu przed sklepem w Modlikowicach ze względu na duże
dziury.
Poinformowała, że dach na budynku świetlicy wiejskiej w Modlikowicach przecieka.
Zwróciła się o wykonanie elewacji tego budynku.

Radny Piotr Janczyszyn:
Poinformował, że ze studzienki za posesją p. Kotylaka i p. Olechowskiego w Zagrodnie
podczas podwyższonego poziomu wody w rzece Skora wylewa się woda i zalewa te posesje. Zwrócił
się o rozwiązanie tego problemu.
Poinformował, że pracownicy robót publicznych wykopali w roku ubiegłym rów w polu
p. Bednarza, którym została odprowadzona woda po powodzi, a teraz przy podwyższonym stanie
wody w rzece Skora woda zbiera się w tym rowie i wylewa na pola. Zwrócił się o rozwiązanie tego
problemu.
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Zgłosił, że schody przed kładką na rzece Skora w Zagrodnie koło skrzyżowania w okolicy
posesji p. Nehera są zdeformowane, pochyłe, śliskie i tym samym niebezpieczne. Zwrócił się o
poprawienie ich w taki sposób, aby były bezpieczne dla pieszych.
Poinformował, że w ubiegłym roku mieszkaniec Zagrodna podczas wycinki drzew zerwał linię
energetyczną, która w razie potrzeby zasilała hydrofornię w Zagrodnie. Wyjaśnił, że Energetyka tą
linię ściągnęła i obecnie, jak potrzebne jest zastępcze zasilanie hydroforni, to go nie ma, Energetyka
wyłącza prąd, a mieszkańcy nie mają wody. Zapytał, czy Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie czyni
starania o przywrócenie dodatkowego zasilania hydroforni.
Poinformował, że woda z pól po roztopach zalewa i płynie drogą gminną prowadzącą do
posesji p. Skiby w Zagrodnie. Zwrócił się o wybudowanie odprowadzenia wody z tej drogi do rzeki.
Walenty Luszniewski:
Poinformował, że z posesji po firmie MAREKS w Brochocinie po roztopach wypływa
gnojowica i woda w kolorze tęczy a także wydobywa się z niej smród i gaz. Wyjaśnił, że to wszystko
pochodzi z rozkładających się na niej pozostałości. Dodał, że właściciele i gmina ten problem
lekceważą sobie od sześciu lat. Urząd Gminy do tej pory nie zgłosił tej sprawy do sanepidu czy
ochrony środowiska. Poinformował, że posesja po tej firmie jest pod względem wizerunku najgorszą
posesją we wsi. Zapowiedział, że w przypadku dalszego braku reakcji sprawą zostaną zainteresowane
media.
Radna Teresa Doktor:
Ponowiła wniosek o podjęcie działań, które zaskutkują tym, że urządzenia oświetlenia
ulicznego na terenie gminy będą na bieżąco konserwowane, a tym samym prawidłowo
funkcjonowały.
Zgłosiła pilną potrzebę wydłużenia bariery ochronnej przy drodze wojewódzkiej w Zagrodnie
na odcinku od mostu do tamy ze względu na zagrożenie, jakie stanowi dla ruchu drogowego skarpa
pomiędzy drogą a rzeką Skora.
Zapytała, czy nawierzchnia drogi wojewódzkiej w Olszanicy będzie naprawiana w okresie
wiosennym 2011 r. Poinformowała, że takie zapewnienie otrzymała w jednej z odpowiedzi na
składaną interpelację w tej sprawie.
Poinformowała, że zwisające nad drogą powiatową z Olszanicy do Grodźca suche konary
drzew stanowią ogromne zagrożenie dla użytkowników tej drogi. Wniosła, aby zostały one jak
najszybciej usunięte.
Zwróciła się o poinformowanie, na jakim etapie jest sprawa modernizacji nawierzchni drogi
gminnej w Olszanicy, w kierunku posesji p. Pronkiewicza, p. Gonigroszka.
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Radna Antonina Rystau:
-

Opowiedziała się za utworzeniem spółki wodnej.

Zgłosiła pilną potrzebę naprawy nawierzchni drogi powiatu legnickiego na odcinku za
miejscowością Wojciechów do drogi wojewódzkiej Złotoryja – Chojnów oraz odkrzaczenia poboczy i
rowów przy tej drodze ze względu na brak widoczności w okresie wiosennym i letnim.
Zgłosiła, że p. Wolska i p. Zielonka z Wojciechowa domagają się wykonania przez gminę
kapitalnego remontu dachu na budynku nr 21 , w którym mieszkają sprzedaży udziałów gminy w
tym budynku na ich rzecz. Poinformowała, że dach na tym budynku całkowicie się zapada. Zwróciła
się o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie na piśmie.
Poinformowała, że p. Józef Marciniak z Wojciechowa mieszka w oborze na terenie posesji
swojego brata, w której spalił się budynek mieszkalny. Wniosła o przydzielenie temu panu lokalu
socjalnego, ponieważ na posesji, w której mieszka mnożą się gryzonie, nie ma prądu ani wody, w
każdej chwili może dojść do zaprószenia ognia. Przypomniała, że w roku bieżącym dotychczasowa
świetlica w Brochocinie maiła być zaadaptowana na lokale socjalne, z których jeden mógł być
przydzielony p. Marciniakowi. Poinformowała, że brat p. Marciniaka nie może go przyjąć do
mieszkania , w którym mieszka, ponieważ nie jest ono jego własnością. Zwróciła się o pilne
rozwiązanie tego problemu. Nadmieniła, że p. Józef Marciniak wprawdzie w okresie zimowym
przebywa w domu pomocy społecznej, ale w miesiącu marcu go opuszcza i wraca do Wojciechowa.
Radny Waldemar Chudziński:
Poinformował, że na terenie gminy istnieje społeczne zapotrzebowanie na ponowną zbiórkę
elekt rozłomu. Zwrócił się o dokonanie rozeznania w tej sprawie pod kątem wyboru firmy i sposobu
wykonania zbiórki, ponieważ, jak stwierdził, dwie ostanie ze względów logistycznych nie powiodły się.
Nikt nie wiedział, w którym miejscu o jakim czasie trzeba stać przy drodze głównej.
Poinformował, że radni nie musieliby w ramach interpelacji i zapytań zgłaszać wielu spraw,
gdyby pracownicy Urzędu Gminy poszli w teren.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali projekt harmonogramu zebrań wiejskich sprawozdawczo –wyborczych na 2011 r.
Nadmienił, że zgodnie ze statutem sołectwa, rada gminy zarządza wybory sołtysa i rady sołeckiej w
terminie 4 miesięcy po przeprowadzonych wyborach do rady gminy. W tym celu ustala harmonogram
zebrań określając miejsce , dzień i godzinę zebrania w pierwszym i drugim terminie oraz wyznacza
przewodniczącego zebrania.
Radny Jan Siemianowski zwrócił się z prośbą, aby przewodniczącym zebrania w Radziechowie zamiast
pani skarbnik był wójt gminy, ponieważ rada rodziców szkoły chce spotkać się z wójtem publicznie.
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Radny Walenty Luszniewski zapytał, czy na zebraniu w Brochocinie będzie poprzedni sołtys, ponieważ
mieszkańcy domagają się od niego rozliczenia z działalności.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski wyjaśnił, że nie może zmusić poprzedniego sołtysa
do przybycia na zebranie i złożenia sprawozdania. W porządku obrad zebrania przewidziane jest
złożenie sprawozdania z działalności sołtysa za 2010 r.
Wójt gminy Mieczysław Słonina, po dyskusji, wyraził zgodę na wyznaczenie Go na przewodniczącego
zebrania w sołectwie Radziechów.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski uznał harmonogram za przyjęty.
Harmonogram zebrań sprawozdawczo –wyborczych na 2011 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali projekt Planu Pracy Rady Gminy Zagrodno na 2011 r. Odczytał ten projekt, a
następnie otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu w dyskusji, w związku z czym projekt Planu
Pracy Rady Gminy Zagrodno na 2011 r. uznał za przyjęty.
Plan Pracy Rady Gminy Zagrodno na 2011 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Do pkt 6.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że 6 grudnia 2010 r. radni
otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno
na lata 2011-2020. Odczytał projekt uchwały oraz Uchwałę Nr II 236/2010 II Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała
pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011 – 2020. Następnie
poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na
posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2011 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod głosownie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
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Uchwała Nr IV/ 11/11 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gminy Zagrodno na lata 2011-2020 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że 6 grudnia 2011 r. radni
otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 a wraz z
zawiadomieniami na sesję nowy projekt tej uchwały uwzględniający propozycje zmian wypracowane
na posiedzeniach komisji rady gminy. Odczytał projekt uchwały oraz Uchwałę
Nr II/235/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2011. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o
przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2011. Następnie poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r. Odczytał opinię komisji. Komisja
jednogłośnie opowiedziała się za uchwaleniem przedłożonego przez wójta gminy projektu budżetu
gminy z wypracowanymi przez komisję poprawkami. Następnie przewodniczący rady gminy
Stanisław Olechowski poinformował, że 17 stycznia 2011 r. Gminna Rada Sportu na swoim
posiedzeniu wypracowała opinię w sprawie projektu budżetu w dziale Kultura Fizyczna i Sport na
2011 rok.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń odczytała opinię Gminnej Rady Sportu.
Gminna Rada Sportu pozytywnie zaopiniowała środki ujęte w projekcie budżetu gminy na 2011 r. na
kulturę fizyczną i sport.
Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt budżetu
gminy na 2011 r. był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu
w dniu 18 stycznia 2011 r. Odczytał ostateczną opinię Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy o
projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. Komisja przychyliła się do wniosków wypracowanych do
przedłożonego przez wójta gminy projektu budżetu gminy na 2011 r. przez Komisję Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia i jednogłośnie opowiedziała się za uchwaleniem budżetu gminy z
wypracowanymi poprawkami. Po odczytaniu opinii przewodniczący rady gminy Stanisław
Olechowski otworzył dyskusję na temat projektu budżetu gminy na 2011 r.
Radna Antonina Rystau poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy
zwracała uwagę, że środki zaplanowane w budżecie gminy na funkcjonowanie zespołów
Macierzanka i Swojacy są niewystarczające i uzyskała zapewnienie ich zwiększenia w ciągu roku.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski wyjaśnił, że bieżący rok budżetowy kończy się
31 grudnia 2011 r. i rada gminy może zrobić w tym zakresie to, co zechce. Następnie stwierdził na
sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
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Uchwała Nr IV/12/11 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
-------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2011 r. Odczytał projekt uchwały bez załącznika.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Janczyszyn odczytał załącznik do projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w glosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rewizyjnej na 2011 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2011. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji
Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu.
Następnie stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr IV/ 14/11 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 stanowi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 10 do protokołu.
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5/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Odczytał projekt
uchwały.
Radca Prawny Marian Tarnowski omówił projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń wyjaśniła, że przedmiotowa uchwała jest unormowaniem trybu o
konsultacjach i bezpośrednio koresponduje z uchwałą rady gminy podjętą w ubiegłym roku w
sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Poinformowała, że
kultura fizyczna i sport będzie finansowana na podstawie ustawy o sporcie i uchwały rady gminy w
sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora
finansów publicznych.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali
głosu. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia szczegółowego sposobu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------działalności statutowej tych organizacji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 7.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali plany pracy komisji stałych rady gminy na 2011 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor odczytała plan pracy komisji
na 2011 r. opracowany na posiedzeniu komisji w dniu 18 stycznia 2011 r.
Radny Waldemar Chudziński zapytał, czy analiza sieci szkół nie powinna być po stronie Komisji
Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia.
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Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że Komisja Budżetu i Infrastruktury Gminy powinna zająć się
analizą sieci szkół od strony finansowej.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że Komisja Rolnictwa, Oświaty i
Zdrowia ma zaplanowaną analizę sieci szkół na miesiąc wrzesień, a ostateczną opinię w tej sprawie
wyda Komisja Budżetu i Infrastruktury Gminy.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski uznał plan pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury
Gminy za przyjęty.
Plan pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na 2011 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że Komisja Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r. opracowała plan pracy komisji na 2011 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki odczytał plan pracy komisji na
2011 r.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu,
w związku z czym uznał plan pracy komisji za przyjęty.
Plan pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na 2011 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Do pkt 9.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
urzędnicy wiedzą, gdzie są mostki i drogi wymagające remontu czy naprawy, tylko realizacja
tych robót wiąże się z kosztami, na co w budżecie gminy nie ma pieniędzy, jeżeli rada gminy
zabezpieczy środki na ten cel, to zadania te będą wykonywane, dodał, że dopóki nie zostanie
zmieniona organizacja sieci szkół gminnych, dopóty wiele zadań nie będzie można realizować,
w zakresie zbiórki elektrozłomu zostanie przeprowadzone rozeznanie,
reaktywowanie spółki wodnej nie leży w gestii gminy, administracyjnie nie można nakazać jej
utworzenia, gmina spółki nie rozwiązywała, spółkę tworzyli rolnicy,
gmina może tylko korespondować z administratorami dróg powiatowych i wojewódzkich w
sprawach dotyczących tych dróg, taka korespondencja będzie nadal prowadzona,
budynek nr 21 w Wojciechowie był przeznaczony do sprzedaży, ale w momencie
przystąpienia do pomiarów żaden z jego najemców nie wyraził zgody na wykonanie pomiarów, w
związku z czym nie zostanie on ponownie przeznaczony do sprzedaży, jeżeli rada gminy zagwarantuje
w budżecie środki na remont budynków komunalnych, to one będą remontowane, wyjaśnił, że
wpływy z czynszów są niewystarczające na wykonywanie remontów tej substancji,
pan Józef Marciniak może cały czas mieszkać w domu pomocy społecznej, nie tylko w okresie
zimowym, nikt temu panu nie każe mieszkać w budynku pana Edwarda Marciniaka w Wojciechowie,
jeżeli budynek stanowi zagrożenie, to należy to zgłosić do nadzoru budowlanego,
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o rozbudowie oświetlenia ulicznego w sołectwach zadecyduje rada gminy, przyznając tym
samym środki finansowe na ten cel,
na dofinansowanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w kierunku posesji
p. Pronkiewicza i p. Gonigroszka został złożony wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
aktualnie administracyjnie nasza gmina podlega pod Fundusz w Jeleniej Górze, wnioski nie były
jeszcze rozpatrywane,
stosowne służby zostaną zainteresowane posesją w Brochocinie, na terenie której swoją
działalność prowadziła firma MAREKS,
sprawa dodatkowego zasilania hydroforni w Zagrodnie zostanie wyjaśniona z Zakładem
Usług Komunalnych w Zagrodnie,
naprawa nawierzchni dróg gminnych czy ich modernizacja zależy wyłącznie od wysokości
środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na ten cel,
sprawa dokończenia regulacji rzeki Skora zostanie przesłana do Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych,
zabezpieczenie środków na remonty świetlic wiejskich leży w gestii rady gminy,
pan Torończak z Grodźca może mieć wodę z sieci gminnej, jeżeli wybuduje sieć do swojej
posesji na własny koszt i na warunkach uzgodnionych z Zakładem Usług Komunalnych w Zagrodnie,
ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych mieszkańców wsi, nie opłacił budowy przyłącza do
swojej posesji wtedy, kiedy był budowany wodociąg,
nikt nie może zmusić p. Chmielowskiego z Grodźca, aby zaopatrywał się w wodę z sieci
naszej gminy,
woda na cmentarz w Grodźcu nie zostanie doprowadzona, ponieważ nie będzie miał kto za
nią płacić, na budowę toalet należy zrobić kosztorys i przystąpić do ich budowy po zabezpieczeniu
środków finansowych,
utworzenie przy Zakładzie Usług Komunalnych w Zagrodnie komórki odpowiedzialnej za
melioracje na terenie gminy wiąże się z kosztami,
zwisające gałęzie nad drogą gminną w kierunku posesji p. Puciato w Radziechowie obcinali
pracownicy interwencyjni, jeżeli w roku bieżącym gmina nie będzie zatrudniała bezrobotnych, to
gałęzie nie będą obcinane, roboty te mogą być zlecone do wykonania firmie, jeżeli będą na pieniądze,
pani dyrektor szkoły z Radziechowa otrzyma polecenie wykonania odpływu wody z piwnicy,
droga z Zagrodna do Łukaszowa jest już w całości drogą gminną, firma budująca farmy
wiatrowe dokona jej naprawy na swój koszt, natomiast gmina będzie modernizowała jej
nawierzchnię pod warunkiem, że w budżecie gminy wystarczy pieniędzy na to zadanie.
Do pkt 9.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie - 14 głosami „za”.
Do pkt 10.
1/

Radny Waldemar Chudziński:

Zgłosił, że lampa oświetleniowa na terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie nie
świeci. Zapytał, kto i do kogo ma to zgłaszać, jeżeli jest kierownik i konserwator tego obiektu.
17

Poinformował, że przy wejściu do obiektu od strony lokatorów został zamontowany domofon, ale
jest on niewidoczny, ponieważ nie ma tam żarówki, wiszą tylko zaizolowane przewody. Zapytał, czy
takie sprawy musi zgłaszać radny, skoro są osoby odpowiedzialne za te sprawy. Dodał, że osoby te
czują się obrażone za zgłaszanie tych problemów.
Poinformował, że pomimo wcześniejszego zgłoszenia, lampa oświetlenia ulicznego znajdująca
się na wjeździe do miejscowości Wojciechów od strony Chojnowa nadal świeci kierowcom prosto w
oczy, a pozostałe oświetlają posesje, a nie drogę. Stwierdził, że tak banalne sprawy trzeba zgłaszać
wielokrotnie, co i tak nie przynosi skutku.
Zwrócił się o wystąpienie do dyrektorów szkół o złożenie informacji na temat organizacji
zbliżających się ferii dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Stwierdził, że odpowiedź Zakładu Usług Komunalnych Zagrodnie na temat wysokości kwoty
pozyskiwanej przez Zakład za wynajem garaży przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie jest
nieprawdziwa.
2/
Radny Walenty Luszniewski zaproponował, aby sołectwa naszej gminy zakupiły ze środków
samorządowych przenośną podłogę, która byłaby wykorzystywana podczas organizowanych na
wolnym powietrzu festynów, czy innych imprez. Poinformował, że wypożyczenie takiej podłogi
kosztowało sołectwo Brochocin 800 zł. Stwierdził, że ponoszenie takich kosztów do niczego nie
prowadzi, ponieważ pieniądze zostały wydane, a podłogi nadal nie ma i nie będzie.
3/

Sołtys wsi Jadwisin Leon Wijatyk:

Ponowił prośbę o obcięcie gałęzi drzew zasłaniających dwie lampy oświetlenia ulicznego we
wsi Jadwisin, tj. koło posesji p. Radziszewskiego oraz koło posesji nr 18. Poinformował, że władze
powiatu w odpowiedzi na prośbę o obcięcie gałęzi drzew wyjaśniły, że wykonanie tego zadania
należy do właściciela urządzeń oświetlenia ulicznego.
Zgłosił pilną potrzebę uprzątnięcia nieczystości z pasa rzecznego rzeki Skora na terenie
naszej gminy, które zostały naniesione przez wodę podczas powodzi.
Poinformował, że obecnie podczas powodzi zalewane są w Jadwisinie posesje p. Gibasa i p.
Kiliana, ponieważ rzeka Skora została wyregulowana tylko do posesji p. Szczypczyka. Wniósł o jak
najszybsze dokończenie tych robót.
4/
Skarbnik gminy Violetta Piętoń odczytała wystąpienie Związku Nauczycielstwa Polskiego o
podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników obsługi gminnych placówek oświatowych. Wyjaśniła,
że podwyżki płac na ten rok są zamrożone, w związku z czym ci pracownicy ich nie otrzymają,
pomimo, że zarabiają mało.
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5/

Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska:

Zwróciła się o poinformowanie, na jakim etapie jest budowa stacji uzdatniania wody i
przesyłu w Olszanicy.
Poinformowała, że mieszkańcy wsi Olszanica chcą płacić podatek za psy. Zapytała, czy jest
taka możliwość.
Poinformowała, że z lip rosnących przy drodze wojewódzkiej w Olszanicy koło posesji p.
Kuźmiak spadają suche konary, co stanowi ogromne zagrożenie dla ludzi, zwłaszcza podczas silnych
wiatrów.
6/

Pan Mariusz Łesiuk:

Zwrócił się do przewodniczącego rady gminy Stanisława Olechowskiego o wyjaśnienie na
piśmie odmowy zgody na rejestrację obrad.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że nie udzieli p. Łesiukowi
wyjaśnień na piśmie, ponieważ uczynił to w trakcie sesji przy radzie gminy.
Następnie Pan Mariusz Łesiuk:
Zapytał, na jakim etapie są prace związane z kanalizacją gminy. Zwrócił uwagę, że należałoby
coś zrobić w tym zakresie do 2013 r.
Zapytał, jakimi kryteriami kierował się wójt przy wyborze członków rady nadzorczej Spółki
Zamek Grodziec. Poinformował, że zgodziłby się na członkostwo w tej radzie za przysłowiową
złotówkę, co przyniosłoby większe oszczędności.
7/

Radny Jan Siemianowski:

Poinformował, że tablice ogłoszeń w sołectwie Radziechów są w bardzo złym stanie,
zniszczone do tego stopnia, że nie ma gdzie wieszać ogłoszeń.

8/

Sołtys Zagrodna- Osiedle Joanna Imielińska:

Zwróciła się o jak najszybsze nawiezienie tłucznia na plac po boisku na osiedlu, na którym
został urządzony parking.
Zwróciła się o usunięcie z parkingu przed blokiem nr 182 znaku parkowania dla inwalidów,
przeniesienie go w miejsce, na którym będzie spełniał swoją funkcję.
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9/
Sołtys wsi Modlikowice Józef Kuźniar potwierdził, że podatek od psów jest bardzo
potrzebny. W związku z tym, że takiego podatku nie można uchwalić zaproponował, aby na terenie
gminy została wprowadzona opłata od psów.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zadeklarował, że w przyszłym roku temat opłaty za
psy zostanie przedłożony pod obrady rady gminy.
Do pkt 11
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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