Protokół Nr XXVIII.2013
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 18 lutego 2013 r. w świetlicy na osiedlu
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 8.oo do godziny 10.oo.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli:
-----------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Violetta Piętoń
3/ Marian Tarnowski
4/ Józef Kuźniar
5/ Anna Lisowska
6/ Czesław Gap
7/ Anna Senko
8/ Leon Wijatyk
9/ Jan Orzech
10/Edyta Hajduk
11/Adam Wałęga
12/Mieszkańcy gminy

-

wójt gminy
skarbnik gminy
radca prawny
sołtys wsi Modlikowice
sołtys wsi Olszanica
sołtys Zagrodno-Osiedle
sołtys wsi Radziechów
sołtys wsi Jadwisin
sołtys wsi Grodziec
sołtys wsi Łukaszów
projektant

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.

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zagrodno w okresie miedzy sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał:

- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brochocinie w celu utworzenia Filii
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zagrodnie,
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszanicy w celu utworzenia Filii Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zagrodnie,
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radziechowie w celu utworzenia Filii
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zagrodnie,
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Uniejowicach,
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- w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w rejonie miejscowości Radziechów.
5.
6.
7.
8.

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

Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że radni przed obradami sesji otrzymali
sprawozdanie z jego działalności w okresie między sesjami. Następnie:
uzupełnił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Uniejowicach,
odczytał pismo sołtysa Zagrodno-Osiedle Czesława Gapa dotyczące sprawy podpisów
dołączonych do pisma o odwołanie sołtysa i rady sołeckiej Zagrodno – Osiedle oraz odpowiedź na
to pismo,
przekazał radnym informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych na sesji
Rady Gminy Zagrodno w dniu 18 stycznia 2013 r., informacje z realizacji uchwał podjętych przez radę
Gminy Zagrodno na sesjach w dniu 27 grudnia 2012 r. i 18 stycznia 2013 r.
Sprawozdanie i informacje wójta stanowią załączniki nr 3,4,5 i 6 do protokołu.
Do pkt 3.
Radna Grażyna Hochuł poinformowała, że mieszkańcy sołectwa Zagrodno-Osiedle na zebraniu w
dniu 2 lutego br. wyrazili wolę, aby świetlica pozostała w dyspozycji sołectwa i na takich samych
zasadach, jak w pozostałych sołectwach naszej gminy. Radna podkreśliła, że świetlica jest potrzebna
mieszkańcom osiedla, ponieważ jest wykorzystywana na zebrania , odbywają się w niej różne
imprezy okolicznościowe. Stwierdziła, że siedziba dla gminnej biblioteki publicznej powinna być
wybudowana w formie dobudówki przy świetlicy lub przy szkole na osiedlu w Zagrodnie za środki
unijne.
Sołtys Zagrodno-Osiedle Czesław Gap w uzupełnieniu dodał, że w świetlicy organizowany jest
„Dzień Kobiet”, turnieje, korzysta z niej nie tylko młodzież z osiedla, ale także z Zagrodna i z innych
wsi. Sołectwo pozyskuje na te cele środki od sponsorów. Zwrócił uwagę , że społeczeństwo sołectwa
Zagrodno-Osiedle jest jednym z najbiedniejszych społeczeństw sołectw naszej gminy, ponieważ jest
to społeczeństwo emerytów popegorowskich. Zaapelował do radnych o pozostawienie
mieszkańcom osiedla tej świetlicy, tak jak mieszkańcom pozostałych sołectw. Stwierdził, że
przeniesienie biblioteki do świetlicy spowodowałoby, że budynek musiałby być dodatkowo
ogrzewany, podczas gdy teraz jest przy Urzędzie Gminy i w centrum wsi.
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Radny Piotr Janczyszyn:
Zgłosił pilną potrzebę podcięcia gałęzi wierzb rosnących przy drodze gminnej koło
Gimnazjum w Zagrodnie.
Zgłosił, że w drodze gminnej za rzeką w Zagrodnie na wysokości posesji po p. Kroczaku jest
ubytek, który wymaga w miarę możliwości pogodowych pilnego załatania.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Zgłosił, że zalegający śnieg na przybudówce świetlicy wiejskiej w Uniejowicach połamał
połowę rynien. Stwierdził, że na tej części obiektu powinny być zamontowane rynny pinezkowane.
Zgłosił pilną potrzebę rozbudowy oświetlenia ulicznego w Uniejowicach. Nadmienił, że
dokumentacja jest gotowa od dawna. Poinformował, że lampy są bardzo potrzebne koło posesji
p. Wąsika, p. Hajnowskiego, p. Domańskiego i na tzw. Zielonym Wzgórzu. Ponadto przypomniał, że
koło posesji p. Hajnowskiego miała być wykonana droga gminna.
Radna Teresa Doktor:
Zapytała, dlaczego na forum sesji wraca temat reorganizacji szkół po tym, jak szkoły zostały
zreorganizowane. Poinformowała, że dzieci w zamian za to dostały to, że nie mają gdzie ćwiczyć.
Wniosła o nie chowanie tego pod dywan. Poinformowała, że źle zrobiła przyczyniając się do
reorganizacji szkół, ponieważ dzieci na tym nie skorzystały, w szkole w Zagrodnie codziennie są
bijatyki, ludzie chodzą po sądach, bo nauczyciele sobie nie radzą. Zwróciła się do radnych o
zastanowienie się nad dalszą reorganizacją oświaty w gminie.
Zwróciła się z prośbą o nieodpowiadanie jej na interpelacje w taki sposób jak na interpelację
w sprawie ceny wody z ujęcia w Olszanicy. Powtórzyła, że zwracała się o to, żeby wójt przekazał do
wyjaśnienia zestawienia sporządzone przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie komuś, kto się
na tym zna.
Zapytała, co wójt wie na temat wody z ujęcia w Olszanicy.
Radny Jan Siemianowski:
Ponownie zgłosił pilną potrzebę odprowadzenia wody z piwnicy budynku Szkoły
Podstawowej w Radziechowie.
W imieniu p. Radzieszewskiego z Radziechowa zapytał, kiedy zostaną zabrane bezpańskie
psy, które on dokarmia.
Zgłosił, że na budynku socjalnym przy sali gimnastycznej w Radziechowie od strony
wschodniej pas nadrynnowy odprowadza wodę na ścianę zamiast do rynny, wskutek czego płyta
ścienna puchnie.
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Radny Mateusz Korczowski wniósł o podjęcie starań mających na celu przejęcie działki od Agencji
Nieruchomości Rolnych na budowę sali gimnastycznej przy szkole na osiedlu w Zagrodnie.
Radna Walentyna Tkaczyszyn, w nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację w sprawie naprawy
drogi na osiedlu mieszkaniowym w Łukaszowie poinformowała, że mieszkańcy proszą tylko o
naprawienie tej drogi tłuczniem.
Radny Jan Łuc:
Zgłosił pilną potrzebę naprawy drogi nr 377 w Grodźcu w kierunku posesji
p. Gąsior i p. Adamskiego. Poinformował, że po ostatnich roztopach mieszkańcy domów
znajdujących się przy tej drodze nie mogli do nich dojechać.
Zgłosił pilną potrzebę wymiany na nową wiaty przystankowej w Grodźcu przy skrzyżowaniu
dróg Nowa Wieś Grodziska – Olszanica.
Radna Antonina Rystau:
Zgłosiła, że droga powiatowa przez Wojciechów jest popękana na całej długości i dalej pęka,
a asfalt przy poboczach kruszy się pod wpływem ciężaru przejeżdżających drogą pojazdów .
Zwróciła się o zobowiązanie właściciela o podcięcie konarów drzew rosnących w parku przy
drodze powiatowej przez Wojciechów na odcinku równoległym do kościoła. Radna poinformowała,
że konary zwisają nad całą szerokością drogi stanowiąc zagrożenie dla jej użytkowników.
Radny Walenty Luszniewski zgłosił, że stare koryto rzeki Brochotka w Brochocinie na
odcinku od szkoły wzdłuż drogi gminnej jest zakrzaczone i zarośnięte, wymaga oczyszczenia i
pogłębienia, ponieważ nie odpływa z niego woda.
Do pkt 4.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
w Brochocinie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie. Odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem. Poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2013 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, że komisja
większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Walenty Luszniewski , w nawiązaniu do interpelacji radnej Teresy Doktor w sprawie
reorganizacji oświaty w gminie powiedział, że podziela jej zbulwersowanie, ponieważ był przeciw
tej reorganizacji i mówił, że za rok rada gminy będzie likwidowała szkoły. Poinformował, że jego
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zdaniem te działania zostały podjęte za wcześnie w stosunku do warunków stworzonych w szkole w
Zagrodnie.
Radny Jan Siemianowski stwierdził, że jego zdaniem prowadzone działanie jest niepotrzebne.
Poinformował, że chciałby zadać pytanie radcy prawnemu o to, jaką gwarancję będą mieli
nauczyciele, że zostaną na stanowiskach pracy, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagrodnie nie
zatrudni na ich miejsce swoich ludzi, czy pracownicy dostaną odprawy. Zwrócił uwagę, że na terenie
gminy są obiekty szkolne, w których można uczyć dzieci, w tym w Radziechowie, gdzie przy szkole
jest sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym. Stwierdził, że gminy nie stać na budowę nowych sal
gimnastycznych.
Radny Mateusz Korczowski zapytał, czy o istnieniu szkół filialnych w przyszłości będzie decydowała
rada gminy, czy nie.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że decyzje o przekształceniu i likwidacji szkół leżą w
gestii rady gminy. W ustosunkowaniu się do wypowiedzi radnej Teresy Doktor w ramach interpelacji
i zapytań wyjaśnił, że w ramach realizacji reorganizacji oświaty w gminie nikt nikogo nie wprowadził
w błąd, ponieważ w pierwszej kolejności został tylko obniżony stopień organizacyjny szkół. Cała
administracja została, ponieważ każda szkoła nadal pozostała jednostką organizacyjną gminy. Po
przekształceniu szkół będzie możliwe rozwiązanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie,
a w szkołach poza administracją nic się nie zmieni. Dla nauczycieli szkół filialnych pracodawcą będzie
dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagrodnie, zamiast dyrektorów w szkołach będą kierownicy.
Radna Teresa Doktor poinformowała, że reorganizacja oświaty w gminie miała być przeprowadzona
za jednym pociągnięciem, a wszystko zostało zrobione inaczej. Nauczyciele z umowami o pracę na
czas nieokreślony zostali pozwalniani, a zatrudniono nauczycieli, którzy mieli umowy o pracę na czas
określony.
Radny Jan Siemianowski zapytał, jaką gwarancję mają nauczyciele z przekształcanych szkół, że nie
stracą pracy.
Radna Antonina Rystau poinformowała, że była przeciw reorganizacji oświaty w gminie. Stwierdziła,
że dalsze manipulowanie przy oświacie w gminie jest bezzasadne.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 9 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i
1 „wstrzymującym”.
Uchwała Nr XXVIII.206.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w Brochocinie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Olszanicy w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie. Odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia
na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2013 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 15 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 10 głosami „za”, przy 4 „przeciw”
i 1 „wstrzymującym”.
Uchwała Nr XXVIII.207.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w Olszanicy w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej w
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie 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 likwidacji Szkoły Podstawowej
w Radziechowie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie. Odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia
w dniu 7 lutego 2013 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 15 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 9 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i
1 „wstrzymującym”.
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Uchwała Nr XXVIII.208.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w Radziechowie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie 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 likwidacji Szkoły Podstawowej w
Uniejowicach. Odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, a następnie poinformował, że był on
przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 7 lutego 2013 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Stanisław Bachmatiuk zapytał, czy po zlikwidowaniu tej szkoły nauczyciele będą mieli pracę,
czy nie.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że spośród dwóch pełnozatrudnionych nauczycieli
jeden zostanie zatrudniony, a jeden otrzyma odprawę.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 10 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i
3 „wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXVIII.209.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w Uniejowicach stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------5/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów w
rejonie miejscowości Radziechów. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on omówiony
przez wójta gminy na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 7 lutego 2013 r.
Projektant Adam Wałęga omówił projekt uchwały.
Radna Antonina Rystau zapytała, czy wprowadzane zmiany nie będą miały wpływu na obniżenie
poziomu wód gruntowych.
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Projektant Adam Wałęga poinformował, że obniżenie poziomu wód gruntowych następuje w
najbliższym otoczeniu kopalni. Wyjaśnił, że w opracowywanym planie oddziaływanie ogranicza się do
terenu kopalni.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVIII.210.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia zmiany Studium
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszarów
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w rejonie miejscowości Radziechów stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 5.
Wójt gminy Mieczysław Słonina:
Odczytał korespondencję prowadzoną pomiędzy Gminą Zagrodno a Agencją Nieruchomości
Rolnych we Wrocławiu w sprawie przejęcia od Agencji dróg w zasoby komunalne gminy wraz ze
środkami na ich remont. Wyjaśnił, że Agencja wyraża wolę przekazania gminie wielu dróg wraz ze
środkami na remont jednej drogi, wskazanej przez Agencję, stawiając gminie dodatkowo warunki co
do wykonania dokumentacji. Poinformował, że droga na osiedlu mieszkaniowym w Łukaszowie jest
drogą agencyjną i powinna zostać naprawiona przez Agencję. Przypomniał, że gmina otrzymała od
Agencji odcinek drogi z Zagrodna na Łukaszów i ta droga będzie asfaltowana. Wyjaśnił, że
pozostałe drogi Agencja powinna naprawiać na swój koszt. Dodał, że przejęcie dróg od Agencji bez
środków na ich naprawę byłoby zbyt dużym obciążeniem dla gminy, a dodatkowo pozostałe drogi
nie mogą być przejęte ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Radna Walentyna Tkaczyszyn wyjaśniła, że mieszkańcy osiedla w Łukaszowie proszą jedynie o
naprawę drogi kamieniem.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że gmina każdego roku naprawia tą drogę przy
pomocy tłucznia. Kontynuując odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych pokazał próby wody
pobrane z kilku miejsc wodociągu w Olszanicy w dniu 15 lutego br. Poinformował, że woda była
brudna po awarii. Wodociąg został dwukrotnie wypłukany, w dniu dzisiejszym jakość wody jest
ponownie sprawdzana.
Radna Teresa Doktor stwierdziła, że wójt pokazuje próby wody pobrane wtedy, kiedy w wodociągu
była już czysta woda. Zapytała, czy miał telefony w sprawie brudnej wody w wodociągu w Olszanicy.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że miał jeden telefon w sprawie brudnej wody w
Olszanicy.
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Odpowiadając na pytania radnej Teresy Doktor przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski
poinformował, że przed 14.02. 2013 r. woda była czysta poza odcinkiem w kierunku osiedla,
ponieważ na nim była awaria. Dodał, że w okresie od 2 stycznia 2013 r. były trzy awarie wodociągu
w Olszanicy. Przed 14.02.2013 r. otrzymał zgłoszenie o brudnej wodzie od pani Anny Lisowskiej –
sołtysa wsi Olszanica.
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska wyjaśniła, że ludzie nie zgłaszali do niej problemu brudnej wody.
Pytania o przyczyny brudnej wody w wodociągu zadają obecnie mieszkańcy Olszanicy – Garnczary.
Poinformowała, że okazało się, iż mieszkańcy w sprawie brudnej wody dzwonili do kierownika
Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Wyjaśniła, że było zgłoszenie w sprawie brudnej wody po
pobraniu u p. Kraśnickiej.
Do pkt 6.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Do pkt 7.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali druki oświadczeń majątkowych. Przypomniał, że termin
składania oświadczeń za 2012 r. upływa 30 kwietnia br. Dodał, że w referacie księgowości Urzędu
Gminy w Zagrodnie radni mogą odbierać informacje o uzyskanych dochodach za rok ubiegły.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał skierowane do Wójta i Rady
Gminy Zagrodno pismo mieszkańców Zagrodno – Osiedle dotyczące odwołania sołtysa i członków
rady sołeckiej tego sołectwa. Następnie przekazał to pismo do Komisji Rewizyjnej celem zbadania
zasadności zarzutów. Poinformował, że posiedzenie komisji w tej sprawie odbędzie się 27 lutego
2013 r. o godz. 7.45 w pok. nr 5 Urzędu Gminy w Zagrodnie.
3/
Radny Jan Siemianowski, w odniesieniu do podjętych uchwał w sprawie likwidacji szkół w
celu ich przekształcenia w filie zwrócił się do radcy prawnego o poinformowanie, czy nauczyciele i
pozostali pracownicy tych szkół będą mieli prawa do odpraw.
Radca prawny Marian Tarnowski wyjaśnił, że co do zasady nie, ale każda sprawa, każdy przypadek,
będzie rozpatrywana indywidualnie, być może będą propozycje przeniesienia lub innego
zatrudnienia.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że odprawę otrzyma jeden nauczyciel z likwidowanej
szkoły w Uniejowicach.
Radna Teresa Doktor zapytała, czy pracownik dostanie odprawę, jeżeli nie zostanie zatrudniony.
Radca prawny Marian Tarnowski wyjaśnił, że pracownik dostanie odprawę w przypadku likwidacji
placówki.
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Radny Stanisław Bachmatiuk zapytał, co będzie z placem zabaw po szkole w Uniejowicach. Zapytał,
czy rada sołecka będzie mogła dbać o boisko i plac zabaw. Ponadto zwrócił się o pozostawienie w
Uniejowicach Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie, ponieważ tam przychodzi dużo dzieci,
które poza książkami mają dostęp do komputera i Internetu.
4/
Sołtys Zagrodno – Osiedle Czesław Gap, w ustosunkowaniu się do treści pisma o odwołanie
go z funkcji sołtysa Zagrodno – Osiedle przytoczył swoje wypowiedzi z poprzednich sesji
świadczące o tym, że zawsze był za tym, żeby sołectwo przejęło świetlicę, ale pod warunkiem, że
stowarzyszenie będzie korzystało ze świetlicy na takich samych zasadach, jak wszyscy.
Poinformował, że takie stanowisko zostało zajęte w związku z tym, iż zespół Swojacy korzysta ze
świetlicy nieodpłatnie, nie płaci za media, w tym za ogrzewanie, ale odmówił występu na
organizowanym przez sołectwo „Dniu Kobiet”. Odczytał treść pisma z 1 lutego 2013r.
skierowanego do wójta w sprawie świetlicy. Wyjaśnił, że jako sołtys dba o wszystkich mieszkańców
sołectwa, a nie tylko o stowarzyszenie.
5/

Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska:

Poinformowała, że ściana na sanitariatach w Olszanicy znowu się sypie, farba odpryskuje po
każdej zimie. Dodała, że zgłaszała tą sprawę p. Podbielskiemu, ponieważ kończy się gwarancja.
-

Zwróciła się o wymianę na nową tablicy ogłoszeń koło byłej Poczty w Olszanicy.

6/

Sołtys wsi Radziechów Anna Senko:

Poinformowała, że mieszkańcy posesji nr 95 z Radziechowa ( p. Fuławka ) zgłosili pilną
potrzebę naprawy mostka przy drodze gminnej, który może całkowicie się zawalić.
Zgłosiła pilną potrzebę naprawy drogi w Radziechowie od posesji p. Sajdak w kierunku alei
kasztanowej. Poinformowała, że po roztopach stan tej drogi jest fatalny, dziura na dziurze.
Dodała, że kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi Elżbieta Grzybek złożyła zapewnienie
naprawy drogi z Radziechowa do Okmian.
Zgłosiła, że na skrzyżowaniu Jadwisin – Modlikowice – Radziechów drogowskazy na
Radziechów są pogięte, trzeba je poprawić.
W nawiązaniu do interpelacji radnego Jana Siemianowskiego wyjaśniła, że sprawa
odłowienia bezpańskich psów w Radziechowie jest w toku. Osoby zainteresowane są
poinformowane, że psy zostaną zabrane w tym tygodniu, po podpisaniu przez gminę umowy na ich
transport. Poinformowała, że psy wymagają jak najszybszego odłowienia, ponieważ zagryzają
ludziom kaczki i kury.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że procedura wyłonienia firmy, która miała odłowić te psy
przesunęła się. Bezpańskie psy wałęsające się po naszej gminie będą odławiane przez firmę ze
Świebodzic do schroniska w Legnicy. Badania psów będzie wykonywał lekarz z Zagrodna. Dzienny
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koszt pobytu jednego psa w schronisku będzie wynosił 20 zł przez cały okres pobytu. Dodatkowo
gmina ponosi miesięczna opłatę w wysokości 200 zł na rzecz te schroniska za gotowość do przyjęcia
psów.
7/
Radna Danuta Kuźniar zwróciła się z prośbą o postawienie kosza na śmieci koło nowej
tablicy ogłoszeń w Modlikowicach.
8/

Sołtys wsi Grodziec Jan Orzech:

Zgłosił, że zbiorniki wody w Grodźcu są często przepełnione, woda wylewa się na drogę
powiatową i wymywa jej pobocze.
Zgłosił, że droga w kierunku posesji p. Lorka w Grodźcu jest zniszczona przez Energetykę,
która zakładała stację transformatorową. Zwrócił się o naprawienie tej drogi, ponieważ p. Lorek ma
niepełnosprawne dziecko.
Poinformował, że w drodze gminnej od drogi powiatowej w kierunku posesji p. Blata w
Grodźcu są ubytki. Zwrócił się o ich połatanie.

9/
Radny Jan Siemianowski poinformował, że przy posesji p. Blecharza w Radziechowie pług
odśnieżający drogę powiatową uszkodził rów. Wniósł o naprawienie uszkodzonego rowu.
10/

Sołtys wsi Łukaszów Edyta Hajduk:

Poinformowała, że w Łukaszowie na styku drogi gminnej z drogą wojewódzką jest przepust
nakryty metalową kratką. Części kratki na długości ok. 1 m brakuje, w związku z czym pozostałe jej
elementy przesuwają się, a pojazdy wpadają kołami do przepustu.
Zgłosiła pilną potrzebę oczyszczenia asfaltu z piasku, który się obsunął na drogę przy parku w
Łukaszowie. Obsunięcie nastąpiło na skutek transportu przy budowie farm wiatrowych.
-

Zgłosiła, że dzikie wysypisko odpadów przy drodze wojewódzkiej w Łukaszowie rozrasta się.

Zgłosiła pilną potrzebę założenia lampy ulicznej koło posesji p. Hajmrota i p. Fursta w
Łukszowie. Poinformowała, że do tych posesji można dojechać zjeżdżając z drogi gminnej na drogę
agencyjną i z powodu braku oświetlenia budynki te w porze wieczorowo-nocnej są niewidoczne.
Dodała, że ostatnio problem z dotarciem do tych posesji miała karetka pogotowia.
Poinformowała, że w Łukaszowie są osoby, które na podstawie wyroków sądowych w
ramach kary mają do odpracowania godziny . Zapytała, czy sołtys może zlecić tym osobom prace do
wykonania na rzecz wsi.
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11/
Pan Wojciech Kubera wypowiedział się na temat reorganizacji oświaty i demokracji w
Gminie Zagrodno. Ponadto zapytał, kiedy społeczeństwo będzie informowane o tym, co się będzie
działo ze śmieciami.
Do pkt 9.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady sesji.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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