Protokół Nr XXIX.2013
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 25 marca 2013 r. w świetlicy wiejskiej na osiedlu
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 9.oo do godziny 10.5o.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli:
------------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Violetta Piętoń
3/ Marian Tarnowski
4/ Bernadyna Siemianowska

-

5/ Stanisław Karkowski
6/ Józef Kuźniar
7/ Anna Lisowska
8/ Czesław Gap
9/ Anna Senko
10/Leon Wijatyk
11/Edyta Hajduk

-

wójt gminy
skarbnik gminy
radca prawny
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagrodnie
kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie
sołtys wsi Modlikowice
sołtys wsi Olszanica
sołtys Zagrodno-Osiedle
sołtys wsi Radziechów
sołtys wsi Jadwisin
sołtys wsi Łukaszów

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. Następnie wniósł o wprowadzenie do
porządku obrad po punkcie : „ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych” punktu : „ Przyjęcie
protokołu z poprzedniej sesji”. Stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych, a następnie wniosek
poddał głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku jednogłośnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

1

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno.
Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za 2012 r.
Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za 2012 r.
Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.,

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zagrodno,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu,
- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze
inkasa,
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na rok 2013,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości , którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
- w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Zagrodno na lata 2013-2017,
- w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.
Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że radni przed obradami sesji otrzymali na stół
sprawozdanie z jego działalności w okresie między sesjami. W uzupełnieniu dodał, że sekretarz
gminy Urszula Kindler i insp. Urzędu Gminy Ewelina Bachmatiuk przebywają w szpitalu, insp.
Wiesław Łysak weźmie udział w sesji, jeżeli będzie taka potrzeba. Ponadto przekazał radnym na
piśmie:
informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych Gminy Zagrodno zgłoszonych na sesji
Rady Gminy Zagrodno w dniu 18 lutego 2013 r.,
informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Zagrodno na sesji w dniu
18 lutego 2013 r.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zagrodno w okresie między sesjami, informacja z realizacji
interpelacji i zapytań radnych Gminy Zagrodno zgłoszonych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 18
lutego 2013 r. i informacja z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Zagrodno na sesji w dniu
18 lutego 2013 r. stanowią załączniki nr 3,4 i 5 do protokołu.
Do pkt 3.
Radny Maciej Koszelowski :
Wniósł o utwardzenie drogi w kierunku posesji p. Wolskiego, p. Radzieszewskiego i
p. Radomskiego w Uniejowicach oraz o położenie asfaltu na tej drodze w terminie późniejszym.
Wniósł o utwardzenie drogi za posesją p. Skulskiego, w kierunku posesji p. Panasiuka w
Uniejowicach oraz o położenie asfaltu na tej drodze w terminie późniejszym.
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Radna Grażyna Hochuł:
Wniosła o połatanie ubytków w drodze asfaltowej na osiedlu w Zagrodnie.
Zgłosiła pilną potrzebę nawiezienia tłucznia na parking na osiedlu w Zagrodnie, ponieważ
teren parkingu jest nieutwardzony i po roztopach będzie bagno.
Zgłosiła pilną potrzebę uprzątnięcia piasku z drogi wojewódzkiej wzdłuż chodnika dla
pieszych w kierunku osiedla w Zagrodnie oraz o wyczyszczenie z piasku studzienek znajdujących się w
tej drodze przy i na chodniku. Radna poinformowała, że studzienka znajdująca się na początku
chodnika od strony osiedla jest całkowicie zatkana. Podziękowała służbom za bardzo dobre
utrzymania chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Zagrodnie w okresie zimowym.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Wniósł o zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na zakup tłucznia na
utwardzenie dróg w gminie.
Wniósł o zakupienie kręgów na poszerzenie mostków na drogach gminnych, w tym w
Uniejowicach na drogę tzw. Warszawską. Radny w uzasadnieniu poinformował, że mostki są wąskie,
a maszyny rolnicze szerokie i na wysokości mostków wpadają do rowów.
Radna Walentyna Tkaczyszyn:
Zgłosiła pilną potrzebę nawiezienia tłucznia na drogę w obrębie osiedla mieszkaniowego w
Łukaszowie.
Zgłosiła pilną potrzebę założenia lampy ulicznej w okolicy posesji p. Hajmrota w Łukaszowie.
Radny Jan Siemianowski:
Zgłosił, że przecieka wyremontowany w ubiegłym roku dach na budynku sali gimnastycznej w
Radziechowie. Wniósł o wykonanie naprawy usterek w ramach gwarancji.
Zgłosił pilną potrzebę naprawy drogi powiatowej przez Radziechów , szczególnie przy
wjeździe na drogę do żwirowni.
Radny Piotr Janczyszyn zapytał, czy jest możliwość zmiany godzin pracy animatora boiska „orlik” w
Zagrodnie w soboty. Poinformował, że boisko jest czynne od godziny 12.oo do godziny 18.oo, a jest
potrzeba, żeby było czynne np. od godziny 14.oo do godziny 20.oo.
Radna Danuta Kuźniar:
Zgłosiła pilną potrzebę naprawy dróg w Modlikowicach, tj. koło posesji p. Zapała Zygmunta
i w kierunku posesji nr 12.
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Zgłosiła pilną potrzebę odłowienia dwóch bezpańskich psów, które wałęsają się koło posesji
nr 6 w Modlikowicach.
-

Zgłosiła, że przecieka dach na budynku świetlicy wiejskiej w Modlikowicach.

Radna Teresa Doktor:
Poinformowała, że członkowie Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia mają pretensje, że nie
wiedzą, na jakie cele są przesuwane środki w budżecie gminy, tym samym wnoszą o to, aby projekty
uchwał w sprawie zmiany budżetu gminy były omawiane także na posiedzeniach ich komisji.
Wyjaśniła, że obecnie wątpliwości budzi kwota 75 tys. zł zabezpieczana na usługi kancelarii
prawnej, ponieważ w roku ubiegłym była mowa o kwocie 3-4 tys. zł na ten cel. Zapytała, czym
wobec tego zajmuje się w urzędzie radca prawny.
Zwróciła się o poinformowanie, czy w gminie nastąpiła zmiana operatora na dostawę energii
elektrycznej.
Poinformowała, że na zebraniu wiejskim w Olszanicy wójt zadeklarował, że po trzech
miesiącach od wejścia w życie nowych zasad gospodarowania odpadami sporządzi szczegółowe
rozliczenie gospodarki odpadami z rozbiciem na wszystkie koszty.
Zapytała, czy Stowarzyszenie Promocji Kultury „Teraz Zagrodno” złożyło do gminy wniosek o
dofinansowanie.
Wniosła o pozostawienie sali gimnastycznej znajdującej się w budynku „ hotelu” do
dyspozycji szkoły w Olszanicy.
-

Wniosła o dokończenie remontu drogi w Olszanicy w kierunku posesji p. Lewczuka.

Zgłosiła pilną potrzebę naprawy drogi w kierunku posesji p. Wołk w Olszanicy.
Poinformowała, że ostatnio ze względu na zły stan nawierzchni drogi do tej posesji nie dojechało
pogotowie ratunkowe.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zwrócił uwagę, że w budżecie gminy bieżącego
roku, w porównaniu do poprzednich lat, kwota zabezpieczonych środków na bieżące utrzymanie
dróg jest najwyższa. W odniesieniu do interpelacji w sprawie opiniowania zmian budżetu gminy
przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia poinformował, że pomimo, iż każda komisja ma swój
przedmiot działania, nie widzi problemu, aby o propozycjach zmian była informowana także ta
komisja.
Radny Piotr Janczyszyn, w ustosunkowaniu się do stanowiska przewodniczącego rady gminy
stwierdził, że w takim razie Komisja Budżetu i Infrastruktury Gminy powinna być informowana o tym,
czym się zajmowała na danym posiedzeniu Komisja Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia.
Radna Teresa Doktor w uzupełnieniu dodała, że chodzi o propozycje zmian powyżej 20 tys. zł.
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Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że każdy radny po otrzymaniu materiałów ma
możliwość zapoznania się z propozycjami zmian budżetu gminy, ponieważ każdy projekt uchwały w
sprawie zmiany budżetu gminy ma objaśnienia.
Radna Antonina Rystau:
Wniosła o wykonanie regulacji rzeki Skora w Zagrodnie na odcinku koło posesji
p. Bartkiewicza. Poinformowała, że w odpowiedzi na złożoną w tej sprawie interpelację Dolnośląski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych napisał, że w roku bieżącym nie będą wykonywane żadne
prace w tym zakresie.
Wniosła o podjęcie działań, które zaskutkują przywróceniem funkcjonowania poradni dla
kobiet w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie. Poinformowała, że z poradni korzystało dużo
kobiet . Zwróciła uwagę, że w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie nie powstaje nic nowego,
natomiast , to co było odchodzi.
Wniosła o wykonanie przecinki gałęzi drzew w okolicach lamp ulicznych w celu ich
odsłonięcia.
-

Wniosła o wykonanie remontów dróg śródpolnych w Wojciechowie.

Poinformowała, że mieszkańcy Wojciechowa z posesji sąsiadujących z posesją p. Marciniaka
czują się zagrożeni powtórnym pożarem, ponieważ brat właściciela posesji mieszka w oborze, w
niegodnych warunkach, nie ma prądu. Dodała, że podczas ostatniego pożaru nie zajęły się budynki
sąsiadujące z posesją p. Marciniaka, ponieważ nie było wiatru. Nadmieniła, że rozwiązanie
problemu tej posesji jest konieczne także ze względów estetycznych.
Radny Tadeusz Suchecki potwierdził, że regulacja rzeki Skora jest bardzo ważna dla mieszkańców
zalewanych posesji. Przypomniał, że problem ten był już wielokrotnie zgłaszany i wiadomo, że może
go rozwiązać jedynie budowa zbiornika retencyjnego na rzece Skora na terenie Gminy Pielgrzymka.
Dodał, że we wniosku o jego wybudowanie należy wpisać ilość gospodarstw zalewanych na terenie
Gminy Zagrodno. Stwierdził, że doraźna regulacja rzeki polegająca na budowaniu murów czy
czyszczeniu rzeki nie rozwiąże problemu.
Radny Tadeusz Suchecki, w związku ze zmianami budżetu gminy na oświetlenie uliczne, wniósł o
uwzględnienie w dokumentacji nieoświetlonych rejonów miejscowości Zagrodno , w tym do posesji
p. Dębickich, drogi koło posesji p. Bednarza, rejonu koło posesji p. Streckera. Stwierdził, że projekt
rozbudowy oświetlenia powinien być przygotowany obiektywnie w stosunku do potrzeb całej gminy.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski wyjaśnił, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2013 r. zabezpieczone są środki na opracowanie dokumentacji na rozbudowę
oświetlenia ulicznego, natomiast sołtysi będą wskazywali , dla których obszarów na terenie gminy
trzeba taką dokumentację opracować.
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Radny Mateusz Korczowski :
Wniósł o zwrócenie się do wykonawcy przybudówki do świetlicy wiejskiej w Olszanicy o
solidne usunięcie usterek w ramach gwarancji. Nadmienił, że wykonywane dotychczas poprawki nic
nie dały.
Wniósł, aby przy pomocy sołtysów wsi został opracowany dla gminy plan naprawy dróg
grysem.
Zgłosił pilną potrzebę odtworzenia rowu i naprawy przepustu koło posesji p. Stramy w
Olszanicy. Poinformował, że do tego rowu spływa piach sypany w okresie zimowym na drogę
wojewódzką, co spowoduje zalanie tej posesji.
Radny Walenty Luszniewski poinformował, że do posesji nr 52 w Brochocinie nie ma dojazdu,
ponieważ jest zerwany przepust pod drogą .
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali informację o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno. Dodał, że
informacja została przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu
21 marca 2013 r. Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał
informację za przyjętą.
Informacja o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali informację z wykonania zadań Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za
2012 r. , a przed sesją uzupełnienie informacji do działalności zakładu. Dodał, że informacja została
przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r.
W odpowiedzi na pytanie radnej Teresy Doktor kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie
poinformował, że koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie w stosunku do
poprzedniego roku spadły. W związku z zakwestionowaniem przez radną Teresę Doktor wyliczeń
procentowych kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie Stanisław Karkowski zobowiązał
się do przedłożenia radzie gminy na najbliższą sesję stosownych wyjaśnień na piśmie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził, że informacja została przyjęta.
Poinformował, że radni z materiałami na najbliższą sesję otrzymają sprostowanie do informacji
z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za 2012 r.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Do pkt 6.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali informację z wykorzystania środków finansowych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zagrodnie na dzień 31 grudnia 2012 r. Dodał, że informacja została przyjęta przez
Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2013 r.
Radny Piotr Janczyszyn zwrócił się z prośbą, aby w przyszłości informacja w części dotyczącej
wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników została uszczegółowiona.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził, że informacja została przyjęta.
Informacja z wykorzystania środków finansowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zagrodnie na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Do pkt 7.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodnicząca komisji jednocześnie zwróciła się o
wyjaśnienie, dlaczego na obsługę prawną proponuje się zabezpieczenie kwoty w wysokości 75 tys. zł.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że zgodnie z umową zawartą z kancelarią prawną
gmina będzie ponosiła koszty każdej kasacji i opłat sądowych, łącznie maksymalnie do kwoty 14 tys.
euro. Wyjaśniła, że nie jest przesądzone, iż te pieniądze zostaną wykorzystane, ale muszą być w
budżecie gminy zabezpieczone do wysokości, na jaką została zawarta umowa. Poinformowała, że
dotychczas dwie kasacje kosztowały gminę ponad 12 tys. zł.
Radna Teresa Doktor przypomniała, że kasacje miały kosztować 3-4 tys. zł.
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 XXIX.211.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
-------------------------------------------------
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2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno. Odczytał projekt uchwały, a następnie
poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu
w dniu 20 marca 2013 r.
Przewodnicząca komisji 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 glosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX.212.2013 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Złotoryjskiemu, a przed sesją na stół nowy projekt tej uchwały. Odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń wyjaśniła, że radni otrzymali nowy projekt uchwały, ponieważ w
okresie między odbytym posiedzeniem Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy a sesją powiat
przesłał nowe porozumienie w przedmiotowej sprawie, zmieniona została nazwa zadania, kwota
pomocy nie uległa zmianie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 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 XXIX.213.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie udzielenia pomocy finansowej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Powiatowi Złotoryjskiemu stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------8

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, a następnie poinformował, że był on przedmiotem
obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 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 XXIX.214.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------5/
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. Odczytał projekt uchwały, a następnie
poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu
w dniu 20 marca 2013 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 XXIX.215.2013 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------6/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na
rok 2013. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r.
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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 jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX.216.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie przyjęcia programu opieki nad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na rok 2013 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------7/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on
przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 21 marca 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 jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX.217.2013 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nieruchomości nieczystości ciekłych stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

8/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagrodno na lata 2013-2017. Odczytał projekt
uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na
posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r.
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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 jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX.218.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie wieloletniego programu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zagrodno na lata 2013-2017 stanowi załącznik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nr 16 do protokołu.
-----------------------------9/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu
na koszt gminy. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji
Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 21 marca 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 jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIX.219.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na koszt gminy stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------Do pkt 8.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni otrzymają na piśmie
odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.
Do pkt 9.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 15 głosami „za”.
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Do pkt 10.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski przypomniał o obowiązku składania przez
radnych oświadczeń majątkowych.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał list otwarty Międzyzakładowych
Związków Zawodowych POZ przy ZOZ Złotoryja do radnych rad gmin i miast z powiatu złotoryjskiego
dotyczący łączenia szpitala w Złotoryi ze szpitalem w Legnicy.
3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że na ostatniej sesji
zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej, celem zajęcia stanowiska, pismo mieszkańców Sołectwa
Zagrodno-Osiedle dotyczące odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Janczyszyn odczytał stanowisko komisji wypracowane w
przedmiotowej sprawie na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 r. Komisja wniosła o oddalenie
sprawy i nie podejmowanie na tym etapie żadnych działań służących odwołaniu sołtysa i członków
rady sołeckiej.
4/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że Komisja Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. zajmowała się sprawą przeniesienia
siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej do budynku na osiedlu w Zagrodnie, dotychczas
zagospodarowanego na świetlice wiejską.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki odczytał opinię
wypracowaną w tej sprawie przez komisję. Komisja negatywnie zaopiniowała zamiar przeniesienia
siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie do budynku na osiedlu w Zagrodnie stanowiącego
siedzibę świetlicy wiejskiej.
Radna Teresa Doktor w swojej wypowiedzi wyraziła poparcie dla opinii wypracowanej przez Komisję
Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia. Swoje poparcie uzasadniła tym, że świetlica służy mieszkańcom, a
gmina ma wystarczająco dużo majątku, do którego można przenieść siedzibę Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zagrodnie.
Radna Grażyna Hochuł poinformowała, że problem ze świetlicą na osiedlu w Zagrodnie jest
wynikiem konfliktu pomiędzy sołtysem a p. Heleną Ceglarską. Zwróciła się do wójta gminy o
zaangażowanie w jego rozwiązanie.
Sołtys Zagrodno-Osiedle Czesław Gap wyjaśnił, że na osiedlu w Zagrodnie jest konflikt pomiędzy
p. Ceglarską a mieszkańcami, a nie sołtysem. Poinformował, że mieszkańcy chcą, aby Zespół
Swojacy korzystał ze świetlicy na takich samych warunkach, jak pozostali mieszkańcy, a nie
nieodpłatnie. W odpowiedzi na pytanie radnego Walentego Luszniewskiego dodał, że sołectwo
podjęło uchwałę w sprawie wielkości opłat za wynajem świetlicy.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że sołectwo po podpisaniu umowy
użyczenia, będzie musiało podjąć nową uchwałę w tej sprawie. Następnie stwierdził na sali obrad
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obecność 15 radnych i zapytał, kto jest za tym, aby świetlicę na osiedlu w Zagrodnie pozostawić jako
świetlicę dla potrzeb mieszkańców sołectwa i nie przeznaczać jej na Bibliotekę Publiczną w
Zagrodnie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy jednym „wstrzymującym” opowiedziała się
za pozostawieniem świetlicy dla potrzeb mieszkańców sołectwa Zagrodno-Osiedle.

5/

Sołtys Zagrodno – Osiedle Czesław Gap:

Zgłosił pilną potrzebę zamontowania lampy oświetleniowej koło śmietnika na osiedlu w
Zagrodnie.
Zwrócił się o dofinansowanie z budżetu gminy kosztów remontu parkingu na osiedlu w
Zagrodnie. W uzasadnieniu zwrócił uwagę, że z parkingu, ze względu na szkołę, korzystają
mieszkańcy całej gminy, a nie tylko osiedla.
6/

Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska:

Na prośbę p. Kur zgłosiła pilną potrzebę naprawy nawierzchni drogi powiatowej Garnczary
– Radziechów.
Zgłosiła, że lampa uliczna PO 30 w Olszanicy nie świeci od dłuższego czasu.
Zgłosiła pilną potrzebę opróżnienia przed świętami koszy na szkło i plastik.
7/

Sołtys wsi Jadwisin Leon Wijatyk:

Zgłosił pilną potrzebę naprawy dróg w Jadwisinie do posesji p. Gibasa i p. Kulika.
Poinformował, że są to drogi dojazdowe do posesji i do pól. Ponadto poinformował, że karetka
pogotowia, ze względu na wąski most przez rzekę Skora w Jadwisinie, nie mogła dojechać do
pacjenta z podejrzeniem zawału. Wniósł o rozwiązanie tego problemu.
8/Sołtys wsi Radziechów Anna Senko:
Na prośbę p. Sikory z Radziechowa zwróciła się o naprawienie tłuczniem drogi w kierunku
jego posesji .
Zgłosiła, że na drodze w kierunku posesji p. Puciato w Radziechowie są kałuże z wodą
sięgającą do połowy łydek. Poinformowała, że stanowi to największy problem dla dzieci, które chodzą
do szkoły, ponieważ nie nadążają z suszeniem butów. Dodała, że droga w kierunku posesji p. Sajdak
także ze względu na ogromne dziury wymaga pilnej naprawy.
Zapytała, jakie dane sołtysi mają zamieścić we wnioskach dotyczących oświetlenia ulicznego.
Ponadto stwierdziła, że naprawa dróg w gminie powinna być realizowana w oparciu o wnioski, które
składaliby sołtysi, ponieważ mieszkańcy do sołtysów zgłaszają drogi, które wymagają pilnej naprawy.
Zwróciła uwagę, że w sołectwie nie są realizowane zadania, które jako sołtys ujmuje we wniosku
składanym do budżetu.
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Poinformowała, że kosz na odpady znajdujący się koło wiaty przystankowej na kolonii w
Radziechowie nigdy nie był opróżniany. Ponadto zwróciła się o postawienie kosza na odpady koło
wiaty przystankowej w Radziechowie przy skrzyżowaniu na Olszanicę.
9/

Sołtys wsi Łukaszów Edyta Hajduk:

Zapytała, czy były aktualizowane dane zawarte w nowo uchwalonym Programie
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Poinformowała, że dach na budynku nr 30/2
naprawili mieszkańcy we własnym zakresie. Zapytała, czy te środki mogłyby być przesunięte na
naprawę schodów.
Zgłosiła, że nawierzchnia drogi asfaltowej w Łukaszowie jest zniszczona, popękana, wymaga
naprawy. Ponadto zapytała, czy byłaby możliwość utwardzenia, a w przyszłości wyasfaltowania,
nawierzchni dróg w Łukaszowie koło posesji p. Bułata i p. Trościńskiego.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że drogi na terenie gminy będą
naprawiane sukcesywnie.
Do pkt 11.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady sesji.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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