Protokół Nr VII.2011
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 29 kwietnia 2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 13.oo do godziny 14.45
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli:
-----------------------------1/ Urszula Kindler
2/ Violetta Piętoń
3/ Józef Kuźniar
4/ Anna Lisowska
5/ Olga Kolera
6/ Czesław Gap
7/ Anna Senko
8/ Leon Wijatyk
9/ Jan Orzech
10/Bernardyna Siemianowska

-

sekretarz gminy
skarbnik gminy
sołtys wsi Modlikowice
sołtys wsi Olszanica
sołtys wsi Łukaszów
sołtys Zagrodno – Osiedle
sołtys wsi Radziechów
sołtys wsi Jadwisin
sołtys wsi Grodziec
przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 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 obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 r.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.,
- zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze
inkasa,
- w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Grodziec.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
Do pkt 2.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że ze względu na spowodowaną
chorobą nieobecność wójta gminy Mieczysława Słoniny na dzisiejszej sesji radni otrzymali
sprawozdanie z działalności wójta Gminy Zagrodno w okresie między sesjami przed obradami na
piśmie- na stół.
Sprawozdanie z działalności wójta Gminy Zagrodno w okresie między sesjami oraz:
- informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Zagrodno podjętych na sesji w dniu 25 marca 2011 r.,
- informacja z realizacji interpelacji i zapytań radnych Rady Gminy Zagrodno zgłoszonych na sesji rady
Gminy Zagrodno w dniu 25 marca 2011 r.
stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu.
Do pkt 3.
Radna Grażyna Hochuł:
- Zgłosiła, że piasek pochodzący z zimowego utrzymania dróg został uprzątnięty z drogi wojewódzkiej
przy chodniku dla pieszych w Zagrodnie, a na chodniku nadal pozostał.
Radna Danuta Kuźniar
- Na prośbę mieszkańców wsi Jadwisin przypomniała, że w roku ubiegłym klub sportowy z Jadwisina
miał otrzymać kosiarkę do koszenia boiska i szatnię. Zwróciła się o poinformowanie, kiedy te
deklaracje zostaną zrealizowane.
Radny Mateusz Korczowski
- Zgłosił, że studnie głębinowe w Olszanicy w okolicy posesji p. Baraniaka wymagają zabezpieczenia.
Poinformował, że jedna ze studni jest przy drodze i łatwo w nią wpaść.
- Zwrócił się o połatanie tłuczniem dróg gminnych w Olszanicy i w Olszanicy – Garnczary.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odpowiedział, że:
studnie należy zabezpieczyć,
komisje rady gminy na wyjazdowym posiedzeniu po dokonaniu oględzin dokonają oceny
stanu dróg, wypracują stanowisko w tej sprawie.
Radna Walentyna Tkaczyszyn
- Zapytała, na jakim etapie jest sprawa wyznaczenia działki na urządzenie placu zabaw w Łukaszowie.
- Zwróciła się o wystąpienie z wnioskiem do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o
wybudowanie chodnika dla pieszych i zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej w Łukaszowie.
Stanisław Bachmatiuk
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- Zgłosił pilną potrzebę wybudowania drogi gminnej - obok istniejącej na terenie prywatnym – do
posesji p. Rudyk i p. Słońskich w Uniejowicach, a w związku z tym wystąpienia do Powiatowego
Zarządu Dróg w Złotoryi o wyrażenie zgodny na wykonanie zjazdu na tą przyszłą drogę z drogi
powiatowej.
- Wniósł o jak najszybsze wykoszenie i odkrzaczenie poboczy dróg gminnych.
- Zwrócił się o skierowanie pracowników robot interwencyjnych do wybudowania ogrodzenia
świetlicy wiejskiej w Uniejowicach. Poinformował, że sołectwo zakupiło siatkę.
- Zwrócił się o pomalowanie ściany z tyłu budynku świetlicy wiejskiej w Uniejowicach. Przypomniał,
że w roku ubiegłym w budżecie gminy było na ten cel zabezpieczone 6 tys. zł, a w budżecie roku
bieżącego tego zadania i tych pieniędzy już nie ma. Zwrócił uwagę, że wszystkie pieniądze idą na
Olszanicę i na Zagrodno.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odpowiedział, że:
w roku bieżącym zostaną zakupione kosiarki bijakowe do wykaszania poboczy dróg
gminnych, jeżeli będą na to środki finansowe,
inwestycje gminne są realizowane we wszystkich wsiach, nie tylko w Olszanicy w Zagrodnie.
Radny Jan Łuc
- Zwrócił się o poinformowanie, kiedy rozpoczną się prace na cmentarzu komunalnym w Grodźcu –
budowa toalet, doprowadzenie wody, budowa nawierzchni asfaltowej na drodze do cmentarza.
Poinformował, że rada sołecka zabezpieczyła w budżecie sołectwa 700 zł na dofinansowanie kosztów
wykonania robót.
- Zgłosił, że na kolonii w Grodźcu na drogach dojazdowych do pól są pozałamywane mostki.
Poinformował , że naprawy wymagają także mostki koło i za posesją p. Bartosza, przed posesją
p. Rachwała za posesją p. Chmielowskiego na drodze śródpolnej. Ponadto dodał, że nie wiadomo,
gdzie się podziały kręgi, które zostały z rozbiórki mostu koło posesji p. Guza.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odpowiedział, że dla zakładu usług Komunalnych
w Zagrodnie zostaną zlecone zadania, które będą mogły być zrealizowane przez ten zakład,
inwestycje będą realizowane wtedy, gdy zostaną na nie zabezpieczone środki w budżecie gminy.

Radny Tadeusz Suchecki
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- W związku z otrzymanym wyjaśnieniem z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych poinformował,
że usunięcie wysepki przy mostku na rzece Skora w Zagrodnie na wysokości piekarni leży w gestii
gminy.
- Zgłosił, że lustro drogowe na skrzyżowaniu w Zagrodnie od czasu założenia nie spełnia swojej
funkcji, a wręcz stwarza zagrożenie, ponieważ cały czas jest przekręcane i często zaparowane. Wniósł
o trwałe umocowanie tego lustra.

Radna Teresa Doktor
- Zgłosiła, że droga przebiegająca koło posesji p. Zauzli została naprawiona w taki sposób, że powstał
wąwóz i na skutek tego wody opadowe będą zalewały tereny przy tej posesji.
- Zwróciła się o poinformowanie, czy ktoś sprawuje kontrolę nad tym, z jaką częstotliwością są
opróżniane pojemniki na szkło i plastik. Poinformowała, że są one ciągle pełne, a wokół nich są
zawsze worki z odpadami.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odpowiedział, że radni i sołtysi powinni zgłaszać do
Urzędu Gminy , gdzie są przepełnione pojemniki na odpady. Poinformował, że p. Łysak po
otrzymaniu zgłoszenia interweniuje u odbiorcy i pojemniki są opróżniane w ciągu dwóch dni.
Radna Antonina Rystau
- Ponownie zgłosiła pilną potrzebę wyremontowania nawierzchni odcinka drogi za miejscowością
Wojciechów, którego administratorem jest starosta legnicki. Poinformowała, że zamiast naprawy na
drodze pojawiły się znaki ograniczające prędkość. Przypomniała, że w drodze są liczne i głębokie
ubytki, kierowcy , żeby je ominąć, musza jechać slalomem, co stwarza ogromne zagrożenie.
- Ponownie zgłosiła pilną potrzebę naprawy drogi gminnej w Wojciechowie w kierunku posesji p.
Franczaka, p. Małysza i p. Rapsa. Przypomniała, że ze względu na zły stan nawierzchni tej drogi p.
Franczak ma cały czas kłopoty z odbiorem mleka.
- Zgłosiła pilną potrzebę wykoszenia poboczy i wycięcia zakrzaczenia z poboczy dróg gminnych na
terenie całej gminy.
- Zgłosiła, że z dachu pałacu w Wojciechowie spadają dachówki na drogę, a komin niebezpiecznie się
przechylił, co stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi.
- Zgłosiła pilną potrzebę wykonania przeglądu przewodów kominowych w budynku po byłej szkole w
Wojciechowie. Poinformowała, że kominy są popękane i pozatykane. Dodała, że podczas ostatniej
zimy mieszkańcy tego budynku mieli problemy z ich drożnością. Dodała, że sprawa była zgłaszana
kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie.
- Zwróciła się o poinformowanie, czy jest już właściciel stawu w Wojciechowie.
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Radny Walenty Luszniewski
- Zgłosił pilną potrzebę uporządkowania działek przeznaczonych pod osiedle domków
jednorodzinnych w Łukaszowie. Poinformował, że teren jest zachwaszczony, zarośnięty, stanowi
lęgowisko gryzoni, wygląda jak ugór, nie ma żadnej informacji, co to jest.
- Poinformował, że od roku bez skutku prosi o harmonogram sprzątania przystanków przez Zakład
Usług Komunalnych w Zagrodnie. Dodał, że w tym roku przystanek w Brochocinie nie był sprzątany
ani razu, obecnie dodatkowo jest zarośnięty trawą, którą trzeba wykosić.
- Zapytał, dlaczego koszt modernizacji nawierzchni drogi w Olszanicy wynosi 220 tys. zł, skoro było
mówione, że będzie wynosił 150 tys. zł.
- Poinformował, że dwa dni temu firma p. Osiadacza zakończyła wykonywanie odwodnienia
budynku świetlicy w Brochocinie, a po tym przyjechała firma usuwać usterki powykonawcze.
Wygląda to tak, że to co zrobił p. Osiadacz jest rozkopywane ponownie, rujnowane, w celu
odwrócenia i założenia folii. Dodał, że firma nadal położyła za krótką folię, ponieważ jak
poinformował jej pracownik , nie mają folii takiej, jaka ma być, t.j. 75 - centymetrowej.
- Poinformował, że panele podłogowe w świetlicy w Brochocinie nie mają żadnej izolacji, podłoga
jest ciągle biała.
Radna Antonina Rystau przypomniała, że na poprzedniej sesji pytała, kto był inspektorem nadzoru w
świetlicy w Jadwisinie. Zapytała, gdzie jest gospodarz gminy, czy nie powinien tego wszystkiego
nadzorować. Dodała, że pomimo, iż było już tyle przekrętów w gminie, tyle inwestycji trzeba było
poprawiać, to i tak dalej jest to samo. Stwierdziła, że wykonawców nikt nie sprawdza.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że na wniosek rady gminy zostanie
powołana społeczna rada budów.
Radna Teresa Doktor zapytała, od czego jest zatrudniony p. Podbielski, za co bierze pieniądze.
Stwierdziła, że to, co się dzieje, to już przesada. Dodała, że inspektor nadzoru zatrudniany na umowę
zlecenie bierze pieniądze i idzie i niczym się nie przejmuje.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski potwierdził, że są to problemy, które należy
rozwiązać.
Radna Antonina Rystau poinformowała, że temat p. Podbielskiego ciągnie się od kilku kadencji.
Nadmieniła, że jest dużo młodych ludzi, którzy chcą dobrze pracować.

Radny Mateusz Korczowski
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Poinformował, że na dobudówce do świetlicy wiejskiej w Olszanicy jest wiele ubytków. Stwierdził, że
do tynku wykonawca dodał za mało cementu, a pod farbą nie ma gruntu, ponieważ wszystko się
sypie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że weszła w życie ważna ustawa o
rzetelności wykonywanych usług i na jej podstawie gmina będzie eliminowała firmy, które są
nierzetelne.
Radny Waldemar Chudziński
Zwrócił się o udzielenie na piśmie wykazu inwestycji gminnych zrealizowanych w okresie ostatnich
pięciu lat, które nie budziły żadnych zastrzeżeń pod względem wykonania. Zwrócił uwagę, że w
naszej gminie ta sama firma wygrywa wszystkie przetargi. Dodał, że taka jest też opinia mieszkańców
gminy.
Radny Stanisław Bachmatiuk
Poinformował, że zostało część kostki zakupionej na budowę chodnika koło świetlicy w
Uniejowicach ( zostało zakupione 66 m ). Dodał, że prosił wykonawcę o wyłożenie kostką części
placu, ale bez skutku. Przypomniał, iż kostka została położona w taki sposób, że drzwi się nie
otwierały, ponieważ podniósł ją mróz. Poinformował, że usterka ta nie została usunięta, obecnie
drzwi nie haczą, ponieważ nie ma mrozu.
Radny Jan Łuc
Stwierdził, że błędy w wykonawstwie inwestycji gminnych są ogromne, zapytał, jak długo to będzie
jeszcze trwało. Poinformował, że w roku 1998 było firma, od której kupiono gumoleum na podłogę
do świetlicy w Grodźcu. Gumoleum się odkleja, była komisja, która miała stwierdzić, czy przyczyną
jest wilgoć w posadzce, ale do dnia dzisiejszego nic w tej sprawie nie zostało wyjaśnione.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że część odpowiedzi na zgłoszone
interpelacje i zapytania znajduje się w informacji z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych na
poprzedniej sesji, natomiast na pozostałe radni otrzymają odpowiedzi na piśmie.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali
sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 r. Dodał, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Komisję
Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011 r. Otworzył dyskusję, w
której radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał sprawozdanie za przyjęte.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Do pkt 5.
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.
Odczytał projekt uchwały. Dodał, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu
i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011 r.
W ramach dyskusji, w odpowiedzi na pytanie radnego Stanisław Bachmatiuka przewodniczący rady
gminy Stanisław Olechowski wyjaśnił, że rozbudowa szatni dla sportowców w Olszanicy jest
zadaniem realizowanym ze środków funduszu sołeckiego. Następnie stwierdził na sali obrad
obecność 15 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 14 głosami „za”, przy jednym „wstrzymującym”.
Uchwała Nr VII.29.2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r. stanowi załącznik nr 6 do
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------protokołu.
----------------2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru
podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa, a przed obradami sesji na stół nowy projekt tej
uchwały. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011.
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 VII.30.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w drodze inkasa stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości położonej w obrębie Grodziec. Odczytał projekt uchwały. Dodał, że projekt uchwały
był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia
2011 r.
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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 VII.31.2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w obrębie Grodziec stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------Do pkt 6.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni otrzymają na piśmie
odpowiedzi na wniesione interpelacje i zapytania.
Do pkt 7.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Do pkt 8.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski przypomniał, że radna Antonina Rystau na
ostatniej sesji zgłosiła wniosek o udzielenie na najbliższej sesji odpowiedzi na pytanie, kto ma
posprzątać świetlicę w Jadwisinie po ponownie wykonywanych robotach budowlanych. W
odpowiedzi na ten wniosek, na podstawie uzyskanych informacji poinformował, że świetlicę
posprzątała firma, która wykonywała roboty – wykonawca zadania realizowanego na obiekcie
świetlicy.
Sołtys wsi Jadwisin Leon Wijatyk poinformował, że wykonawca nie posprzątał świetlicy. Pracownicy
powycierali podłogę z kurzu i odjechali, a okna i pomieszczenia pozostały nieposprzątane. Dodał, że
p. Karkowski i p. Podbielski byli w świetlicy, popatrzyli, co firma zrobiła i pojechali. Poinformował, że
kobiety ze wsi cztery razy sprzątały świetlicę.
Sekretarz gminy Urszula Kindler wyjaśniła, że została poinformowana, iż firma posprząta świetlicę.
Zwróciła się do radnych i sołtysów, aby takie przypadki, problemy, zgłaszali do Niej telefonicznie.
Zapewniła, że będą one przekazywane wójtowi gminy.
Sołtys wsi Jadwisin Leon Wijatyk poinformował, iż roboty zostały tak wykonane, że gdyby komisja
powtórnie przyjechała na odbiór, to na pewno by ich nie odebrała.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, w nawiązaniu do dyskusji z poprzedniej sesji na
temat remontu świetlicy w Jadwisinie wyjaśnił, że remont nie był nadzorowany przez zewnętrznego
inspektora nadzoru. Dodał, że nadzór nad tymi robotami miał kosztować 1200 zł.
Radny Walenty Luszniewski zwrócił się o poinformowanie, kto będzie sprzątał i ponownie dekorował
świetlicę w Brochocinie, jeżeli będą musiały być ściągane panele. Dodał, że sołectwo dopilnuje tej
sprawy, ponieważ ludzie po chodzeniu i tańczeniu na tych panelach mają białe nogi i spodnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że okres rękojmi trwa trzy lata i
Jego zdaniem koszty pozostaną po stronie wykonawcy.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że 14 marca 2011 r. rodzice
uczniów Szkoły Podstawowej w Radziechowie, za pośrednictwem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
we Wrocławiu, złożyli skargę na działania dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziechowie Edyty
Ewertowskiej. Odczytał treść skargi. W dniu 21 marca 2011 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
przesłało skargę na ręce wójta Gminy Zagrodno Mieczysława Słoniny. W dniu 23 marca 2011 r. wójt
gminy Mieczysław Słonina przekazał skargę na ręce przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno celem
rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski
przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 25 marca 2011 r. wstępnie
informował radnych o otrzymaniu takiego pisma i wyjaśnił, że sprawie zostanie nadany bieg po
uzyskaniu opinii radcy prawnego na temat tego, czy pismo nosi znamiona skargi, czy nie. W dniu 28
marca 2011 r. radca prawny stwierdził, że pismo jest skargą, w związku z czym do Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej w Radziechowie i do rodziców podpisanych pod skargą zostało przesłane
powiadomienie, iż na najbliższej sesji rady gminy skarga zostanie przekazana Komisji Rewizyjnej
celem jej zbadania, a następnie na kolejnej sesji w miesiącu czerwcu br. zostanie rozpatrzona, po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Odczytał treść przesłanego pisma. Następnie
przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że w dniu 20 kwietnia 2011 r.
rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Radziechowie wycofali pisemnie skargę wniesioną na
działania dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziechowie Edytę Ewertowską. Odczytał treść pisma
w tej sprawie , które zostało skierowane na ręce przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno Stanisława
Olechowskiego. Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski w podsumowaniu powiedział, że
skargi nie ma.
Do pkt 9.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski przypomniał radnym, że 30 kwietnia br .
mija termin składania oświadczeń majątkowych.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że w dniach 9 – 12 maja br.
w sołectwach naszej gminy odbędą się wyjazdowe posiedzenia komisji rady gminy w celu dokonania
oględzin stanu mienia. Odczytał harmonogram posiedzeń. Zwrócił się z prośbą do sołtysów o
wzięcie udziału w oględzinach.
3/
Radny Maciej Koszelowski, jako pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z/s w Pielgrzymce przypomniał, że 16 maja br. mija termin składania wniosków o dopłaty obszarowe.
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Ponadto poinformował, że Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs
fotograficzny „Rolnik człowiek sukcesu”. Zachęcił do udziału w konkursie i do jego propagowania.
4/

Radny Stanisław Bachmatiuk

Zwrócił się z prośbą, aby panowie z Grodźca nie pisali plotek w Internecie, tj. tego, co nie jest
prawdą , żeby nie szczuli na mieszkańców Uniejowic. Poinformował, że płyty betonowe z Grodźca
zostały wzięte do Uniejowic na naprawę przepustów. Wyjaśnił, ze płyty są własnością gminy, a nie
wsi Grodziec.
5/

Radny Leon Wijatyk

Zgłosił, że na terenie naszej gminy koło autostrady od 15 lat 11 ha ziemi leży odłogiem stanowiąc
wylęgarnię gryzoni. Dodał, że obecnie urządzane jest na nim dzikie wysypisko odpadów.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odpowiedział, że należało będzie zwrócić się do
właściciela o uporządkowanie terenu.
6/

Sołtys wsi Radziechów Anna Senko

- Poinformowała, że podczas ostatniego remontu dachu na świetlicy w Radziechowie kominy zostały
zasypane gruzem. Zapytała, czy zostaną one odgruzowane przez wykonawcę w ramach gwarancji.
Poinformowała, że protokół z przeglądu komina zostanie przesłany do Urzędu Gminy.
- Zapytała, czy istnieje możliwość zorganizowania na terenie gminy zbiórki zużytego sprzętu AGD i
RTV .
7/

Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska

- Poinformowała, że w ślad za wnioskiem złożonym na ostatniej sesji był zbierany piasek
pochodzący z zimowego utrzymania dróg z drogi wojewódzkiej przy chodniku w Olszanicy. Dodała, że
zostało to jednak zrobione w taki sposób, jakby wcale nie było robione.
Sołtys wsi Grodziec Jan Orzech w nawiązaniu do wypowiedzi pani Anny Lisowskiej poinformował, że
w Grodźcu podobnie został wybudowany mostek przez drogę, ale nie wiadomo dla kogo, ponieważ
jego szerokość wynosi 3,5 m., a przed nim został postawiony znak „8t”.
8/

Sołtys wsi Grodziec Jan Orzech

- Zaproponował, aby w przyszłości projekty świetlic planowanych do budowy na terenie naszej
gminy przewidywały budowę odwodnienia, ponieważ wykonanie tych robót w terminie późniejszym
jest nieuniknione, tyle że na koszt sołectwa.
- Zapytał, kiedy w Grodźcu zostanie wymieniony wodociąg , który został wybudowany w roku 1960.
Poinformował, że po każdej awarii z kranów leci gnojowica.
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- W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Stanisława Bachmatiuka poinformował, że podobno płyty
betonowe wcześniej zostały podzielone według potrzeb na każdą wioskę.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski wyjaśnił, że majątek sołectwom jest
przekazywany w użyczenie. Mieniem, którego sołectwo w ten sposób nie otrzymało, zarządza
bezpośrednio wójt gminy.
9/

Sołtys wsi Łukaszów Olga Kolera

- Zapytała, czy zgodnie z zapowiedzią z ostatniej sesji została wysłana skarga do Agencji
Nieruchomości Rolnych w Warszawie na działania Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu w
sprawie przekazania działki na urządzenie placu zabaw, a jeżeli tak, to czy gmina otrzymała już
odpowiedź w tej sprawie.
- Poinformowała, że mieszkańcy Łukaszowa pytają, kiedy i jaka działalność zostanie uruchomiona na
terenie byłego lotniska w Łukaszowie, czy będą miejsca pracy.
- Poinformowała, że mieszkańcy wsi Łukaszów na zebraniu wiejskim przeznaczyli środki finansowe
na wyremontowanie wiaty przystankowej. Zwróciła się o poinformowanie kiedy i przez kogo to
zadanie będzie mogło być realizowane.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że w najbliższym czasie planowane jest szkolenie
sołtysów na temat wydatkowania środków sołeckich oraz interpretacji zapisów statutów sołectw.
Dodała, że o terminie szkolenia sołtysi zostaną zawiadomieni pisemnie.
10/

Sołtys Zagrodno – Osiedle Czesław Gap

Przypomniał, że na ostatniej sesji zgłaszał pilną potrzebę naprawy przeciekającego dachu na świetlicy.
Zapytał, kiedy dach zostanie naprawiony, ile można czekać na wykonanie tych robót .
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że komisje rady gminy w niedługim
czasie na wyjazdowym posiedzeniu dokonają oględzin i oceny stanu mienia gminy, a następnie zajmą
stanowisko w tej sprawie.

Do pkt 10.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady sesji.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
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Stanisław Olechowski
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