Protokół Nr VI/11
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 25 marca 2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 13.oo do godziny 16.oo.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli:
------------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Urszula Kindler
3/ Violetta Piętoń
4/ Józef Kuźniar
5/ Anna Lisowska
6/ Olga Kolera
7/ Czesław Gap
8/ Anna Senko
9/ Leon Wijatyk
10/Zygmunt Rodak
11/Wiesław Łysak
12/Stanisław Karkowski

-

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
sołtys wsi Modlikowice
sołtys wsi Olszanica
sołtys wsi Łukaszów
sołtys Zagrodno-Osiedle
sołtys wsi Radziechów
sołtys wsi Jadwisin
dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojcieszynie
insp. Urzędu Gminy w Zagrodnie
kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie

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, a następnie odczytał porządek:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Prezentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojcieszynie.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie miedzy sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja Wójta Gminy Zagrodno w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie
Gminy Zagrodno.
6. Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie.
7. Przyjęcie harmonogramu zebrań wiejskich dla potrzeb wyboru sołtysa i rad sołeckich w
sołectwach Grodziec i Olszanica.
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.,
- zmieniającej uchwałę w prawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zagrodno,
- w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa,
- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
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- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków,
- w sprawie wydania opinii dotyczącej przekształcenia samodzielnego zakładu opieki
zdrowotnej – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce,
- w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie.
9.
10.
11.
12.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Dyrektor Terapii Zajęciowej z Wojcieszyna Zygmunt Rodak zaprezentował zebranym działalność
jednostki. Poinformował, że w prowadzonej rehabilitacji zajęciowej uczestniczy 25
niepełnosprawnych osób, w tym 13 z terenu Gminy Zagrodno.
Do pkt 3.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
1/
Zarządzeniem Nr 0151-13/11 z dnia 23.02.2011 r. ogłoszono wykaz nieruchomości
położonych w miejscowości Brochocin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykazem
objęto nieruchomości gruntowe, sklasyfikowane w ewidencji geodezyjnej jako drogi, oznaczone
numerami działek 330/1 o pow. 0,0258 ha i 330/2 o pow. 0,0052 ha. Wykaz wywieszono na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń we wsi Brochocin na okres 21 dni.
Nadto informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w
prasie lokalnej ( Gazeta Złotoryjska z dnia 2.03.2011 r. ) oraz na stronie internetowej Gminy
Zagrodno.
2/
W dniu 22.03. 2011 r. w Gazecie Złotoryjskiej ukazało się ogłoszenie o organizacji przetargu
ustnego nieograniczonego na zbycie samodzielnego lokalu użytkowego z przeznaczeniem na lokal
mieszkalny, położonego we wsi Zagrodno nr 161. Cena wywoławcza wynosi 82737 zł. Przetarg
odbędzie się w dniu 22 kwietnia br.
3/
W dniu 18.03.2011 r. zlecono sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości
gruntowych położonych we wsi Łukaszów. Przedmiotem wyceny jest dziewięć działek, które stanowić
będą przedmiot sprzedaży na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców.
4/
W dniu 18 marca 2011 r. zlecono sporządzenie operatu szacunkowego, który ustali wartość
prawa wieczystego użytkowania. Z wnioskiem o sprzedaż tego prawa wystąpił dotychczasowy
użytkownik wieczysty – Modliński Tadeusz.
5/
Nawiązując do wcześniejszej korespondencji i uzgodnień dotyczących nieodpłatnego
przejęcia nieruchomości w granicach działki nr 140/46o pow. 0.4059 ha położonej we wsi Łukaszów
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celem jej zagospodarowania jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy z uwzględnieniem placu zabaw
dla dzieci oraz negatywnego stanowiska komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Zagrodno
dot. łącznego przekazania przedmiotowej nieruchomości wraz z lokalami pismem z dnia 18.03.2011 r.
poinformowano Agencję Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu o zajętym stanowisku przez komisję
rady gminy.
6/
Rolnicy byli informowani, że od 15 stycznia 2011 r. 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 pomocy 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. Ponadto w tym
zakresie są dla zainteresowanych rolników wydawane obowiązujące nowe druki wniosków.
7/

Wydano zezwolenia na wycięcie drzew:

- czterech świerków rosnących na działkach nr 148 i 167 w miejscowości Zagrodno, stanowiących
własność osoby fizycznej,
- jednego jesionu rosnącego w miejscowości Uniejowice na działce nr 408/3, stanowiącej własność
osoby fizycznej,
- ośmiu wierzb, jednego głogu i trzech olch rosnących w miejscowości Grodziec w obrębie działki nr
509, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- jednego świerka rosnącego w miejscowości Brochocin w obrębie działki nr 133/2, stanowiącej
własność osoby fizycznej,
- zakrzaczeń rosnących w miejscowości Jadwisin w obrębie działki nr 157/1, stanowiącej własność
osoby fizycznej,
- zakrzaczeń rosnących w miejscowości Olszanica w obrębie działki nr 48, stanowiącej własność
Skarbu Państwa,
- pięciu jesionów rosnących w miejscowości Wojciechów w obrębie działek 346/1 i 346/2,
stanowiącej własność osoby fizycznej,
- pięciu grabów i jednego dębu rosnących w miejscowości Radziechów na działce nr 463,
stanowiącej własność osoby fizycznej,
- jednego klonu rosnącego w miejscowości Uniejowice na działce nr 546/59, stanowiącej własność
osoby fizycznej,
- jednego jesionu rosnącego w miejscowości Grodziec na działce nr 54, stanowiącej własność Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Olszanicy,
- dziesięciu samosiejek dębu, sześciu brzóz, piętnastu wierzb i zakrzaczeń rosnących w miejscowości
Uniejowice na działkach nr 125 i 126, stanowiących własność osoby fizycznej.
Ponadto wydano zezwolenia dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu Oddział w Legnicy na wycięcie drzew rosnących w korycie rzeki Skora w Uniejowicach,
Zagrodnie i w Modlikowicach.

8/
Z informacji otrzymanych od przedsiębiorców prowadzących zbiórkę odpadów komunalnych
stałych i ciekłych wynika, że w okresie sprawozdawczym nie zawarto żadnej umowy na zbiórkę
odpadów komunalnych stałych i ciekłych.
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9/
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zanieczyszczenia działki nr 121/8
w Brochocinie stanowiącej własność p. Bogusławy Rudziak i działki nr 121/3 stanowiącej własność
p. Ryszarda Kircha.
10/
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie składowania obornika na działkach nr
246, 247, 248, 249 i 250 w Olszanicy, których właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych we
Wrocławiu.
11/
Wydano decyzję administracyjną dla Nadleśnictwa w Złotoryi nakładającą obowiązek
uregulowania stosunków wodnych w obrębie działki nr 690/377 będącej w użytkowaniu
Nadleśnictwa poprzez udrożnienie już istniejącego odpływu wód opadowych z lasu, ponieważ
istniejący drenaż jest zamulony, w efekcie czego woda zalewa posesje p. Kuźmiak i p. Troszczak.
Obecnie Nadleśnictwo Złotoryja odwołało się od decyzji, sprawa została przekazana do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.
12/
Na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej z Warszawy wydano decyzję umarzającą
postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w
miejscowości Jadwisin, gdyż organy uzgadniające, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we
Wrocławiu jak i Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu uznały, że
przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.
13/
Odłowiono jednego bezpańskiego psa wałęsającego się w okolicy budynku nr 9 w
Modlikowicach.
14/

Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

- wniosek o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” w
Zagrodnie, celem zaopiniowania go przez marszałka,
- sprawozdanie z przebiegu realizacji odnowy wsi w 2010 r. sołectw Radziechów i Brochocin.
15/
Przygotowano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w
ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brochocinie.
16/
Zgłoszono inwestycje sportowe do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Dolnośląskiego na lata 2011-2013.
17/
Podpisano umowy z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Zagrodno na
realizację zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w 2011 r.
18/
Złożono sprawozdanie do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zmówieniach w
2010 r.
19/
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Dokonano wizytacji obiektów świetlic wiejskich w Jadwisinie i w Brochocinie.

20/
W związku z uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszaru w rejonie
miejscowości Radziechów w dniu 21 marca br. została podpisana umowa darowizny pomiędzy Spółką
Jawną WALBET A.D.K. Walkowiak z siedzibą w Miejskiej Górce. Darczyńca postanowił dokonać na
rzecz gminy darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu zagospodarowania
przestrzennego, a w szczególności z przeznaczeniem na wykonanie zmiany Studium. W związku z tym
w dniu 22 marca br. zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie zmiany Studium.
21/
W dniu 11 marca br. wpłynął do Urzędu Gminy w niosek firmy Invest Consult dot.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Jadwisin. Do czasu
rozstrzygnięcia wniosku zostają wstrzymane prace z uchwaleniem zmiany Studium oraz miejscowych
planów.
22/
Wydano decyzje o warunkach zabudowy na:
budowę silosu zbożowego i przenośnika kubełkowego z wieżą na działce nr 435 w
miejscowości Grodziec,
przebudowę budynku gospodarczego na mieszkalny na działce nr 1003 w miejscowości
Olszanica.
Ponadto wydano jedną decyzję zmieniającą warunku zabudowy oraz dwie decyzje przeniesienia
decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie budowy wiaty na maszyny rolnicze i garażu na
działce nr 451/1 i 377 w miejscowości Modlikowice.
23/
Zebrano ze szkół prowadzonych przez gminę projekty arkuszy organizacyjnych ( symulacje) na
rok szkolny 2011/2012 sporządzone w oparciu o otrzymywaną przez szkołę subwencję oraz
informacje nt. przewidywanych wydatków przez placówki na rok szkolny 2011/2012 poprzez
szczegółowe wyliczenie i wykazanie kosztów przy funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego i
bieżącego utrzymania z uwzględnieniem pracowników administracji i obsługi.
W dniu 22 marca 2011 r. wpłynęła do Urzędu Gminy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu skarga
rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Radziechowie z dnia 14 marca 2011 r., do rozpatrzenia
zgodnie z właściwością oraz skarga na dyrektora tej szkoły od emerytowanej nauczycielki w sprawie
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
24/
Ogłoszono konkurs ofert na udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych w roku 2011. Oferty będą
przyjmowane do 30 marca 2011 r. do godziny 15.3o w sekretariacie Urzędu Gminy w Zagrodnie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2011 r., a rozstrzygnięcie konkursu w ciągu 14 dni od dnia
otwarcia ofert.
25/
W dniu 6 kwietnia br. zostaną przeprowadzone badania mammograficzne dla kobiet z Gminy
Zagrodno. Badania w ramach „ Programu wczesnego wykrywania raka piersi” są bezpłatne dla
kobiet w wieku 50-69 lat. Jest on sfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia.
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26/
Wydano zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla czterech firm, w
tym usługi, transport, handel, usługi ogólnobudowlane w miejscowościach Olszanica, Zagrodno i
Radziechów.
Wydano cztery decyzje o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dwie decyzje o
zmianie wpisu.
27/
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu 22 marca
2011 r. pozytywnie zaopiniowała wnioski między innymi o:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Sklepie Wielobranżowym
nr 1 w Uniejowicach oraz w miejscowości Modlikowice.
Dofinansowanie w wysokości 850 zł wyjazdu grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Uniejowicach na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży do Ludźmierza, które odbędzie się w dniach
30.04. – 3.05. 2011 r.
Dofinansowanie realizacji dwóch programów profilaktycznych, tj. „Przeciwdziałanie
alkoholizmowi – odpowiedzialność nieletnich” oraz „Przemoc w środowisku młodzieży” w miesiącach
marzec – maj, w kwocie po 640 zł . Program będzie realizowany w formie zajęć warsztatowych dla
wszystkich klas Gimnazjum w Zagrodnie.
Dofinansowanie w wysokości 150 zł do szkolenia w zakresie zagrożeń związanych z
używaniem nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, alkoholu oraz innych używek. Szkolenie zostanie
przeprowadzone dla kadry nauczycielskiej pracowników ds. oświaty z urzędów gmin w Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Złotoryi.
Został zmieniony skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie.
Przewodniczącą komisji została p. Bernardyna Siemianowska, zastępcą przewodniczącego
p. Wojciech Wójcicki, sekretarzem p. Maria Tarnowska, członkiem p. Sławomir Miakinik.
28/
Zarządzeniem Nr 0151-7/11 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.300 zł oraz
dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.000 zł.
Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Zagrodnie zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi zarządzeniami wójta oraz uchwałą rady gminy.
Wysłano pisma informujące sołtysów o wysokości środków na ich działalność ujętych w uchwale
zmieniającej budżet gminy na rok 2011.
Wprowadzono do budżetu zmiany w planach finansowych wydatków jednostek podległych,
dokonane przez kierowników tych jednostek w ramach upoważnienia udzielonego przez wójta.
Sporządzono sprawozdania budżetowe za m-c luty 2011 r. oraz roczne sprawozdania budżetowe
( Rb 27, Rb 28, Rb 30, Rb 30S, Rb 34, Rb PDP, Rb NDS, Rb Z, Rb N, RbUN, Rb UZ, Rb 50) za rok 2010.
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Poinformowano pracowników oraz kierowników i dyrektorów jednostek podległych o obowiązku
przedłożenia danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za
rok 2010.
W okresie sprawozdawczym sporządzono siedem nakazów płatniczych, trzynaście decyzji
zmieniających decyzję ostateczną, trzy decyzje w sprawie ulgi z tytułu kupna, sto czternaście decyzji
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, trzy wezwania do złożenia informacji podatkowych, siedem
wezwań do uzupełnienia wniosku w sprawie odroczeń terminu płatności, szesnaście pism w sprawie
wyborów do izb rolniczych, spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, dwa
sprawozdania o pomocy de mini mis w rolnictwie i rybołówstwie, trzy korekty deklaracji
podatkowych od osób prawnych, wystawiono dwadzieścia dwa zaświadczenia podatkowe,
wycofano trzy tytuły egzekucyjne.
Ponadto przekazał radnym:
informację z realizacji uchwał Rady Gminy Zagrodno podjętych na sesji w dniu
11 lutego 2011 r.,
informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji Rady Gminy
Zagrodno dnia 11 lutego 2011 r.
Informacje stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.
Do pkt 4.
Radna Grażyna Hochuł podziękowała za załatwienie interpelacji wniesionych na ostatniej sesji,
a następnie:
Zwróciła się o przekierowanie w stronę ulicy lampy oświetlenia ulicznego na osiedlu w
Zagrodnie stojącej między blokami 183 – 185, co spowoduje, że jej światło będzie padało na chodnik.
Zgłosiła, że na osiedlu w Zagrodnie lampa oświetlenia ulicznego stojąca koło garaży przy
drodze biegnącej wzdłuż bazy Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie zapala się i gaśnie.
Poinformowała, że sołectwo Zagrodno – Osiedle dokonało wyboru urządzeń na plac zabaw,
sporządziło kosztorys oraz przeprowadziło rozpoznanie cenowe na te urządzenia w firmie AVIS i
w firmie NOVUM. Na tej podstawie stwierdzono, że oferta firmy AVIS jest tańsza, w związku z czym
zwróciła się z prośbą, aby Urząd Gminy dokonał zakupu w tej firmie. Dodała, że firma AVIS oprócz
niższych cen stosuje upusty, w związku z czym sołectwo zaoszczędzi ok. 1000 zł.
Radny Mateusz Korczowski wniósł o doprowadzenie do stanu poprzedniego drogi gminnej w
Olszanicy, która została zniszczona podczas wykopów na doprowadzenie przewodów do zbiorników
w Radziechowie.
Radna Walentyna Tkaczyszyn:
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Zapytała, czy we wsi Łukaszów zostanie wskazana na urządzenie placu zabaw inna działka,
jeżeli gmina nie przejmie na ten cel działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Zgłosiła, że lustro drogowe na skrzyżowaniu w Łukaszowie pokazuje nadjeżdżające pojazdy
dopiero wtedy, gdy są już bardzo blisko skrzyżowania, co stanowi zagrożenie na drogach tego
skrzyżowania.
-

Zwróciła się o poinformowanie, jakie działki będą sprzedawane w Łukaszowie.

Zgłosiła potrzebę postawienia pojemników na plastik i szkło na osiedlu mieszkaniowym koło
byłego lotniska w Łukaszowie.
Radny Jan Łuc:
-

Zwrócił uwagę, że do dnia dzisiejszego nie ruszyły prace przy mostkach w Grodźcu.

Poinformował, że p. Hyski i p. Bielak nie mogą dojechać do swoich pól, ponieważ został
rozmyty nowo wstawiony przepust pod drogą gminną koło lasu w Grodźcu.
Zwrócił się o rozsunięcie grysu, który został w roku ubiegłym nawieziony na drogę gminną
koło gorzelni w Grodźcu.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Zwrócił się o wystąpienie do służb powiatowych o jak najszybsze połatanie ubytków w
drodze powiatowej na kolonii złotoryjskiej, ponieważ kierowcy jeżdżą tam szybko, slalomem, a
następnie muszą hamować ze względu na dziury, co stwarza ogromne zagrożenie na tej drodze.
Zwrócił się o sporządzenie wykazu rozwożonego kamienia na drogi gminne do
poszczególnych wsi, co pozwoli na ustalenie, ile kamienia otrzymuje dana wieś. Wniósł o równe i
sprawiedliwe traktowanie sołectw pod tym względem. Poinformował, że sołectwo Uniejowice
zakupiło kamień z własnych środków za kwotę 6 tys. zł.
Poinformował, że wbrew obietnicom, w budżecie gminy nie ma zabezpieczonych środków
finansowych w wysokości 6 tys. zł na elewację świetlicy w Uniejowicach. Zwrócił się o
wygospodarowanie środków na ten cel.
Zwrócił się o poinformowanie, czy będzie realizowana rozbudowa oświetlenia ulicznego w
Uniejowicach. Poinformował, że na tzw. Zielonym Wzgórzu od strony Zagrodna nie ma ani jednej
lampy.
Radny Tadeusz Suchecki:
Zgłosił pilną potrzebę zlikwidowania wysepek w rzece Skora pod mostami w Zagrodnie, tj.
koło posesji p. Chmielowskiego, na wysokości piekarni i pod mostem w drodze na Bolesławiec,
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udrożnienia rzeki pod mostem koło Poczty w Zagrodnie a także usunięcia wyrw brzegowych na całej
długości.
Zgłosił pilną potrzebę wycięcia zakrzaczenia przy drodze powiatowej w Zagrodnie, szczególnie
z prawej strony w stronę Uniejowic na odcinku od Poczty do mostu koło posesji p. Chmielowskiego .
Wniósł o jak najszybsze uzupełnienie asfaltem ubytków w drogach wojewódzkich
przebiegających przez teren gminy Zagrodno, szczególnie w Zagrodnie w stronę osiedla i w stronę
Olszanicy.
Radna Teresa Doktor:
Zapytała, na jakim etapie jest spawa doprowadzenia energii elektrycznej do stacji uzdatniania
wody w Olszanicy.
Zgłosiła do naprawy drogi gminne w Olszanicy, tj. do stacji uzdatniania wody oraz koło
posesji p. Jędrasiaka i p. Baraniak.
Zapoznała zebranych z treścią odpowiedzi na interpelacje w sprawie obcięcia zwisających
gałęzi lip nad drogą powiatową Olszanica-Grodziec oraz naprawy nawierzchni drogi wojewódzkiej
przez Olszanicę. W odniesieniu do odpowiedzi o usunięcie konarów lip, które spadając na drogę
stanowią zagrożenie dla kierowców stwierdziła, że dla służb drogowych ważniejsza jest zabytkowa
lipa, niż człowiek. W odniesieniu do naprawy nawierzchni drogi w Olszanicy poinformowała, że po
raz trzeci otrzymała odpowiedź o takim samym brzmieniu.
Radny Walenty Luszniewski:
Zgłosił, że remont drogi obok bazy w Brochocinie nie został zakończony, nie został
dowieziony na nią kamień. Zwrócił się o zajęcie ostatecznego stanowiska w sprawie tej drogi, tzn.
czy ona jest, czy jej nie ma. W przypadku stwierdzenia, że drogi nie ma, wniósł o postawienie znaku
zakazu ruchu i zlikwidowanie stojącej przy niej lampy oświetlenia ulicznego, ponieważ jej
pozostawienie oznaczałoby , że oświetla prywatny teren. Nadmienił, że rolnicy z powodu problemów
z tą drogą jeżdżą do swoich pól inną drogą nadrabiając 2,5 km.
Poinformował, że po odkopaniu fundamentów nowo wybudowanego budynku remizo –
świetlicy we wsi Brochocin okazało się, że fundamenty są zaizolowane na wysokości 20 cm przeciętą
i odwrotnie założoną folią. Dodał, że mury budynku już pleśnieją. Zapytał, czy budowa była
nadzorowana przez inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto poinformował, że podłoga wewnątrz
obiektu jest cały czas biała, ponieważ nie została prawidłowo odizolowana od podłoża
cementowego. Podczas organizowanych w świetlicy zabaw, czy innych spotkań, ludzie mają buty i
nogi białe do kolan.
Zwrócił się o poinformowanie, kiedy zostanie zakończona budowa chodnika koło świetlicy w
Brochocinie.
9

-

Zgłosił, że nowy samochód bojowy jednostki OSP z Brochocina nie ma ubezpieczenia AC.

Poinformował, że syrena alarmowa w Brochocinie znajduje się w obrębie posesji AGRO –TaK.
Zwrócił się o jej przeniesienie do obiektu remizo – świetlicy.
Radna Antonina Rystau:
Ponownie zgłosiła pilną potrzebę naprawy nawierzchni drogi powiatu legnickiego od
Wojciechowa do skrzyżowania dróg Wojciechów - Chojnów – Złotoryja. Poinformowała, że połatane
w tej drodze ubytki w okresie jesiennym już w połowie zimy odnawiają się, a dodatkowo powstają
nowe. Dodała, że aktualnie w drodze są nawet wyrwy.
Zgłosiła pilną potrzebę naprawy drogi gminnej w Wojciechowie, w kierunku posesji
p. Franczaka, p. Małysza i p. Rapsa.
Zgłosiła pilną potrzebę rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Wojciechów o trzy punkty
świetlne.
-

Zapytała, czy staw w Wojciechowie ma gospodarza.

Radny Piotr Janczyszyn:
Poinformował, że od dłuższego czasu nie działa syrena alarmowa na budynku Urzędu Gminy
w Zagrodnie.
-

Wniósł o pomalowanie wiat przystankowych, ponieważ są już zbyt popisane.

Radny Maciej Koszelowski zgłosił, że od dwóch dni nie świeci lampa oświetlenia ulicznego koło
kościoła w Zagrodnie / od strony Uniejowic /.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali informację Wójta Gminy Zagrodno w sprawie utrzymania porządku i czystości na
terenie Gminy Zagrodno. Dodał, że informacja została przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i
Zdrowia na posiedzeniu w dniu 16 marca 2011 r.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
W dyskusji :
Radna Antonina Rystau poinformowała, że uczniowie szkół prowadzonych przez gminę raz w roku
zbierają do plastikowych worków śmieci wzdłuż dróg i w rowach na terenie gminy. Zwróciła uwagę,
że akcja na tym się kończy i traci sens, ponieważ tych worków nikt nie zabiera.
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Radny Jan Łuc poinformował, że w rowach wzdłuż drogi z Grodźca do Zagrodna zalegają śmieci w
workach i luzem.
Radna Danuta Kuźniar poinformowała, że Gminna Spółdzielnia „SCH” w Zagrodnie nie wywozi śmieci
ze śmietnika koło sklepu w Modlikowicach. Dodała, że dodatkowo wizerunek wsi psuje walący się
koło tego sklepu płot.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zwrócił się do wójta o udostępnienie wykazu
sołtysów i radnych Gminy Zagrodno, którzy posiadają umowy na wywóz nieczystości stałych i
płynnych. Uznał, że informacja Wójta Gminy Zagrodno w sprawie utrzymania porządku i czystości na
terenie Gminy Zagrodno została przez radę gminy przyjęta.
Do pkt 6.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za 2010 r. Dodał, że
informacja została przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu
16 marca 2011 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
uznał informację za przyjętą.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Do pkt 7.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali harmonogram zebrań wiejskich zwoływanych dla wyboru sołtysa i rad sołeckich w
Grodźcu i w Olszanicy. Odczytał harmonogram. Przypomniał, że zebrania wiejskie, na których ma
być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje i wyznacza przewodniczącego
zebrania rada gminy.
Radny Jan Łuc poinformował, że poprzednia pani sołtys z Grodźca nie rozliczyła się z dochodów i
wydatków sołectwa. Zapytał, czy w związku z tym nie powinna podjąć działań Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna podejmie
działania, jeżeli radny na piśmie sformułuje zarzuty pod adresem byłej pani sołtys.
Radny Jan Łuc poinformował, że świetlica była wynajmowana najprawdopodobniej na trzy wesela.
Radny Walenty Luszniewski zapytał, dlaczego tak długo trwa okres wyborów sołtysów.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że na odbytym zebraniu w sołectwie Grodziec dziesięciu
zgłoszonych kandydatów na sołtysa wsi nie wyraziło zgody na kandydowanie. Dodatkowo była pani
sołtys Joanna Mrozik nie przyszła na zebranie i nie złożyła sprawozdania z działalności. Komisja
inwentaryzacyjna z Urzędu Gminy przejęła mienie sołectwa od pani Joanna Mrozik i zaplombowała
świetlicę. Poinformował, że gmina nie zawierała umów na wynajem świetlicy, w związku z czym nie
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może niczego z tego tytułu egzekwować. Rozliczy natomiast byłą panią sołtys z powierzonego
mienia, jeżeli inwentaryzacja wykaże nieprawidłowości.
W odniesieniu do sołectwa Olszanica poinformował, że na odbytym zebraniu wiejskim sześciu
zgłoszonych kandydatów na sołtysa nie wyraziło zgody na kandydowanie, w związku z czym rada
gminy musi wyznaczyć kolejny termin zebrania.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził, że rada gminy przyjęła harmonogram
zebrań wiejskich dla wyboru sołtysa i członków rad sołeckich w sołectwach Grodziec i Olszanica.
Do pkt 8.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.,
a przed obradami sesji nowy projekt tej uchwały. Odczytał nowy projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła zmiany wprowadzone nowym projektem uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2011 r. był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na
posiedzeniu odbytym w dniu 14 marca 2011 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W ramach dyskusji otwartej przez przewodniczącego rady gminy Stanisława Olechowskiego radny
Waldemar Chudziński zwrócił się o wyjaśnienie propozycji zmniejszenia wydatków na
wynagrodzenia.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że gminie została zmniejszona subwencja oświatowa
o 50 tys. zł i w związku z tym zostały zmniejszone wydatki na wynagrodzenia w oświacie. Wyjaśniła,
że pomimo zmniejszenia kwota na wynagrodzenia będzie wystarczająca, ponieważ w ciągu roku
zawsze występują oszczędności.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych
i projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/22/11 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że był
on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu odbytym 14 marca
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
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 VI/ 23/11 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie poboru podatków i opłat od osób
fizycznych w drodze inkasa. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu odbytym w dniu
14 marca 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,
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 VI/24/11 Rady Gminy Zagrodno w sprawie poboru podatków i opłat od osób
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------fizycznych w drodze inkasa stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu odbytym w dniu 14 marca 2011 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
13

Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski 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 VI/25/11 Rady Gminy Zagrodno w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------------5/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Odczytał projekt uchwały. Poinformował,
że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu
odbytym w dniu 14 marca 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,
w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 13 głosami „za”, przy dwóch wstrzymujących.

Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------6/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej
przekształcenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pielgrzymce. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu odbytym w dniu
16 marca 2011 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
14

Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski 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 VI/27/11 Rady Gminy Zagrodno w sprawie wydania opinii dotyczącej przekształcenia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej- Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w Pielgrzymce stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------7/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt
uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu odbytym w
dniu 16 marca 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,
w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 13 głosami „za”, przy jednym „wstrzymującym”.

Uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Zagrodno w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 9.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
zostaną udzielone na piśmie.
Do pkt 10.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Do pkt 11.
15

1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował radnych, że 30 kwietnia br.
upływa termin składania oświadczeń majątkowych za 2010 r.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że do Rady Gminy Zagrodno
wpłynęło pismo od Wójta Gminy Zagrodno przekazujące „skargę” rodziców dzieci uczęszczających do
szkoły Podstawowej w Radziechowie na dyrektora tej szkoły, celem załatwienia według właściwości.
Wyjaśnił, że „skarga” trafi pod obrady sesji rady gminy, jeżeli radca prawny, po zapoznaniu się z jej
treścią stwierdzi, że w rozumieniu przepisów k.p.a. jest to faktycznie skarga, a nie pismo.
3/
Radny Jan Siemianowski wniósł o określenie granic drogi gminnej w Radziechowie, w
kierunku posesji p. Sobczyszna Aleksandra oraz o odprowadzenie wody z tej drogi, ponieważ po
opadach woda z tej drogi zalewa posesje p. Szylkiewicza i p. Strojniaka. Mieszkańcy nie mogą tą
drogą dojechać do swoich domów.
4/

Sołtys wsi Radziechów Anna Senko:

-

Zwróciła się o postawienie w miejscowości Radziechów drogowskazu na kolonię Radziechów.

Poinformowała, że w miejscowości Radziechów pojemniki na plastik i szkło są tylko w środku
wsi. Zgłosiła pilną potrzebę postawienia takich pojemników na kolonii i w górnej części tej wsi.
Zwróciła się o przeniesienie lampy oświetlenia ulicznego znajdującej się za posesją p. Sudoła
na słup o numerze XXIV14, ponieważ droga za posesją p. Sudoła, którą oświetla lampa, nie jest
uczęszczana. Ponadto zwróciła się o postawienie lampy oświetlenia ulicznego przy drodze do posesji
p. Zbigniewa Tarnowskiego w Radziechowie, ponieważ oświetlenie tej drogi kończy się przy posesji
p. Blecharza.
Poinformowała, że z nowo położonego dachu na budynku świetlicy w Radziechowie spadła
już dachówka.
-

Zwróciła się o zawarcie umowy na usługi kominiarskie dla budynku świetlicy w Radziechowie.

Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że jeżeli radny zabiera głos w
trakcie sesji na temat swojego sołectwa, to sołtys tego sołectwa może go wesprzeć swoim głosem.
5/

Sołtys wsi Łukaszów Olga Kolera:

Podziękowała za dowiezienie tłucznia. Poinformowała, że mieszkańcy wsi w czynie
społecznym wykonali tablicę ogłoszeń, która została postawiona na osiedlu mieszkaniowym.
Zwróciła się o ponowne rozpatrzenie sprawy przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych
działki pod urządzenie placu zabaw w Łukaszowie w ramach tzw. transakcji wiązanej, tj. wraz ze
wskazanymi budynkami. Poinformowała, że pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych we
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Wrocławiu twierdzi, iż wszystkie budynki, które Agencja chce przekazać, mają książki obiektów
budowlanych.
Pani Krystyna Zielińska z Łukaszowa poinformowała, że Agencja może przekazać gminie działkę na
urządzenie placu zabaw wyłącznie w drodze transakcji wiązanej. Jednocześnie dodała, że mieszkańcy
tych budynków są zainteresowani ich zakupem. Agencja sfinansuje gminie koszty ich remontów w stu
procentach. Zwróciła uwagę, że w roku bieżącym Agencja ma jeszcze środki finansowe na takie cele,
ale może się okazać, że gmina będzie musiała przejąć to mienie w przyszłości bez żadnych pieniędzy.
Pani Krystyna Zielińska zwróciła się w imieniu mieszkańców Łukaszowa o wskazanie innej działki na
urządzenie placu zabaw, jeżeli gmina nie zdecyduje się na przejęcie tej, o którą występowała.
Sołtys wsi Łukaszów Olga Kolera dodała, że komisja rady gminy, która negatywnie zaopiniowała
przejęcie działki na warunkach Agencji nie widziała budynków wskazanych do przejęcia. Zapytała, jak
ci radni spojrzą w oczy mieszkańcom, jeżeli w przyszłości okaże się, że budynki, które można było
przejąć z pieniędzmi na remont, trzeba będzie przejąć obligatoryjnie bez pieniędzy. Poinformowała,
że kwestie finansowania tych remontów gminy regulują w drodze porozumień zawieranych z
Agencją.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że gmina współpracuje z Agencją od 1990 r. i w ramach tej
współpracy zawierała różne transakcje i porozumienia. Poinformował, że jest w posiadaniu
pisemnych uzgodnień z Agencją w zakresie przejęcia przedmiotowej działki, przy czym nie ma w nich
mowy o równoczesnym przejęciu dodatkowych budynków. Wyjaśnił, że Agencja w trakcie trwania
procedury zmieniła warunki. Poinformował, że gmina zna stan techniczny substancji mieszkaniowej,
którą Agencja wyznaczyła jej do przejęcia, sporządziła dla tych obiektów dokumentację
fotograficzną. Zwrócił uwagę na to, że Agencja mając pieniądze nie chce wyremontować i zbyć
posiadanej substancji mieszkaniowej, tylko wymusza na gminie jej przejęcie.
Mieszkaniec jednego z budynków, który Agencja chce przekazać gminie potwierdził, że budynek
wymaga pilnego remontu. Poinformował, że remontuje go we własnym zakresie. Agencja wynajmuje
budynek bezumownie i nie chce go ani zbyć, ani zawrzeć umowy najmu twierdząc, że to gmina po
przejęciu będzie mogła go sprzedać.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że musi działać na korzyść gminy, w związku z czym nie
przejmie na mienie gminy substancji mieszkaniowej, która wymaga niewspółmiernych nakładów w
stosunku do wartości czterdziestoarowej działki.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki, która negatywnie
zaopiniowała przejęcie działki na warunkach postawionych przez Agencję wyjaśnił, że komisja nie
musiała oglądać budynków wskazanych przez Agencję do przejęcia przez gminę, oparła się na
informacjach udzielonych jej przez odpowiedzialnych za te sprawy pracowników Urzędu Gminy.
Zwrócił uwagę, że gmina realizując uzgodnienia zawarte z Agencją na przejęcie przedmiotowej
działki poniosła już koszty, a Agencja obecnie tych uzgodnień nie bierze pod uwagę i stawia nowe
warunki.
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Radny Stanisław Bachmatiuk opowiedział się za tym, aby gmina przesłała do Agencji Nieruchomości
Rolnych w Warszawie umowy zawarte z Oddziałem we Wrocławiu na przejęcie działki w Łukaszowie
pod urządzenie placu zabaw wraz z dokumentami potwierdzającymi wywiązanie się z uzgodnień oraz
opisem postępowania Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

6/

Sołtys Zagrodno – Osiedle Czesław Gap:

Zwrócił się o postawienie znaku zakazu wjazdu na teren osiedla z drogi koło bazy Zakładu
Usług Komunalnych w Zagrodnie samochodów ciężarowych o masie całkowitej pow. 5 ton,
ponieważ samochody ciężarowe są parkowane pod blokami, a kierowcy odjeżdżają nimi w
godzinach nocnych i wczesnorannych, czym zakłócają ciszę nocną. Dodał, że uruchomione silniki
tych samochodów są głośne, budzą małe dzieci.
Zapytał, kiedy zostaną uruchomione pieniądze na zakup urządzeń na plac zabaw na osiedlu
w Zagrodnie.
Zgłosił, że zacieka dach na świetlicy na osiedlu w Zagrodnie, przez co zalewane są
pomieszczenia. Zwrócił się o wyremontowanie świetlicy.

7/

Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska:

Zgłosiła pilną potrzebę zebranie piasku z chodnika dla pieszych i poboczy drogi przez
Olszanicę, ponieważ będzie on zatykał studzienki kanalizacyjne.
Ponowiła zgłoszenie w sprawie spadających suchych gałęzi z lip przy drodze wojewódzkiej
koło posesji p. Kuźmiaka w Olszanicy.
-

Zgłosiła, że odcinek drogi wojewódzkiej przez Garnczary nie jest naprawiany.

Poinformowała, że w zatoce leśnej pomiędzy Olszanicą a Garnczarami ponownie zostało
urządzone wysypisko śmieci. Zwróciła się o podjęcie działań, które spowodują, że mieszkańcy będą
zawierali umowy na odbiór śmieci.
Zwróciła się o dokonanie w ramach gwarancji przeglądu nowo wybudowanych sanitariatów
przy świetlicy wiejskiej w Olszanicy. Poinformowała, że w lutym br. zgłaszała p. Podbielskiemu, że ze
ścian odpada tynk i farba.
Poinformowała, że nowo wybudowana nawierzchnia drogi na osiedlu w Olszanicy jest już
popękana.
Poinformowała, że wieś Olszanica na swój koszt wykonała trzy tablice ogłoszeń. Zwróciła się o
postawienie kosza na śmieci koło tablicy na osiedlu w Olszanicy.
18

8/
Radna Walentyna Tkaczyszyn poinformowała, że w Łukaszowie potrzebna jest lampa
oświetlenia ulicznego koło posesji p. Hajmrota.
9/
Radna Antonina Rystau poinformowała, że dach i komin ruin pałacu na bazie w
Wojciechowie przechylił się, spadające dachówki stanowią zagrożenie dla ludzi.
10/
Radny Waldemar Chudziński ponowił propozycję postawienia szlabanu na wjeździe do
zatoki leśnej przy drodze Olszanica – Garnczary, który uniemożliwiłby zaparkowanie w nim
samochodu w celu pozbycia się śmieci.
11/
Radny Maciej Koszelowski zgłosił pilną potrzebę wykonania chodnika dla pieszych na
odcinku drogi powiatowej w Uniejowicach od skrzyżowania z drogą gminną koło szkoły do garbatego
mostu. W uzasadnieniu powiedział, że droga na tym odcinku jest wąska, nie ma odpowiedniego
pobocza, a korzystają z niej dzieci szkolne.
12/
Sołtys wsi Jadwisin Leon Wijatyk poinformował, że przeprowadzona w dniu wczorajszym
kontrola przez osoby z Wrocławia wykazała, że wykonany remont świetlicy w Jadwisinie to fuszerka.
Poinformował, że po kontroli, wieczorem p. Podbielski telefonicznie zwrócił się do Niego o to, żeby
następnego dnia rano otworzył świetlicę firmie, która przyjedzie robić poprawki, w tym kłaść gładź.
Zwrócił się z zapytaniem, kto po tych robotach ma sprzątać świetlicę, w której jest czysto, wszystko
pozawieszane i poustawiane.
Radna Teresa Doktor zapytała, kto wydał pozwolenie na wykonywanie gładzi w posprzątanej po
remoncie świetlicy.
Radna Antonina Rystau wniosła o udzielenie na najbliższej sesji odpowiedzi na pytanie, kto ma
posprzątać świetlicę w Jadwisinie po ponownie wykonywanych robotach budowlanych.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i
wniosek radnej Antoniny Rystau poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek jednogłośnie.
13/
Sołtys wsi Radziechów Anna Senko zgłosiła, że ławeczki pod wiatami przystankowymi
w Radziechowie są połamane lub nie ma ich wcale. Poinformowała, że mieszkańcy zadeklarowali
przekazanie łat na ten cel. Zwróciła się o ich obrobienie, pomalowanie i założenie.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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