Protokół Nr XXX.2013
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 29 kwietnia 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 15.25
W sesji uczestniczyło 12 radnych na stan 15; radni nieobecni: Teresa Doktor, Antonina Rystau,
Mateusz Korczowski.
Ponadto udział wzięli:
--------------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Urszula Kindler
3/ Violetta Piętoń
4/ Marian Tarnowski
5/ Józef Kuźniar
6/ Anna Lisowska
7/ Czesław Gap
8/ Anna Senko
9/ Leon Wijatyk
10/Jan Orzech
11/Edyta Hajduk
12/Bernadyna Siemianowska

-

13/Stanisław Karkowski
14/Danuta Sipiorska

-

15/Barbara Feńków
16/Ewa Bączkowska

-

wójt gminy
sekretarz 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
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zagrodnie
kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie
członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Zagrodno
dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowicach
Psycholog w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie

List 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 Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r.
5. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Zagrodno za 2012 r.
6. Podjęcie uchwał:
1

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w północnej części obrębu Radziechów,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w południowej części obrębu Radziechów,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi
Radziechów dla obszaru działki nr 111,
w sprawie 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 likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszanicy w celu utworzenia Filii Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zagrodnie,
w sprawie 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 likwidacji Szkoły Podstawowej w Uniejowicach,
w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie,
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że radni przed sesją otrzymali na stół sprawozdanie
z jego działalności w okresie między sesjami. W uzupełnieniu dodał, że:
1/ Naprawa dróg gruntowych w gminie będzie w roku bieżącym przebiegała inaczej, jak w roku
ubiegłym. Tłuczeń zostanie zmagazynowany na bazie Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie.
Wykonawcą tych robót będzie Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie. Drogi będą naprawiane
sukcesywnie.
2/ W dniu dzisiejszym wpłynęła skarga z Radziechowa w sprawie rowu melioracyjnego. Sprawa
wymaga pilnego załatwienia poprzez wydanie nakazu odtworzenia rowu.
Ponadto wójt gminy Mieczysław Słonina przekazał radnym informację z realizacji interpelacji i
zapytań radnych Gminy Zagrodno zgłoszonych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 25.03. 2013 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami oraz informacja z
realizacji interpelacji i zapytań radnych złożonych na sesji w dniu 25.03.2013 r. stanowią załączniki
nr 3 i 4 do protokołu.
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Do pkt 3
Radna Grażyna Hochuł:
Zgłosiła pilną potrzebę naprawy studzienek kanalizacyjnych przed świetlicą na osiedlu w
Zagrodnie. Poinformowała, że do tej pory studzienki naprawiał p. Stachnik.
Poinformowała, że w protokole zdawczo-odbiorczym zostało zapisane, że w świetlicy na
osiedlu w Zagrodnie nie świeci 40 świetlówek. Zwróciła się o sprawdzenie oświetlenia, ponieważ być
może te świetlówki są dobre, a nie świecą z powodu zepsutych starterów.
Radny Tadeusz Suchecki:
Poinformował, że podczas demontażu torów kolejowych w Zagrodnie została uszkodzona
droga koło wieży ciśnień. W imieniu rolników zwrócił się o jak najszybszą naprawę tej drogi.
Wniósł o naprawienie schodów na kładkę na rzece Skora w Zagrodnie koło skrzyżowania
Zagrodno-Uniejowice- Złotoryja ( koło p. Nehera ) . Przypomniał, że w okresie zimowym nie było
możliwości wykonania tej naprawy.
Wniósł o podjęcie starań prowadzących do wybudowania chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej w Zagrodnie przy pomocy środków unijnych, gminy i starostwa.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Wniósł, aby plan rozbudowy oświetlenia ulicznego w gminie został opracowany przy udziale
sołtysów wsi. Zaproponował zorganizowanie spotkania w tej sprawie.
Ponownie zwrócił się o pomoc ze strony gminy w czyszczeniu rowów przy drogach gminnych
w Uniejowicach. Poinformował, że z powodu zamulonych rowów woda z pól nie odpływa. Rolnicy
płacą wysokie podatki, w związku z czym nie chcą czyścić rowów przy swoich polach we własnym
zakresie, a pozostawienie bez wyczyszczenia choćby jednego odcinka rowu zablokuje odpływ wody
z udrożnionych części rowu. Zadeklarował, że rolnicy wywiozą ziemię, a ze strony gminy potrzebna
byłaby koparka.
Radny Waldemar Chudziński zgłosił pilną potrzebę załatania wyrwy na styku drogi wojewódzkiej i
terenu przy sklepie SAM w Zagrodnie.
Radna Walentyna Tkaczyszyn zapytała, czy Agencja Nieruchomości Rolnych naprawi drogę w
obrębie osiedla mieszkaniowego w Łukaszowie, czy jest już odpowiedź w tej sprawie.
Radny Piotr Janczyszyn zgłosił pilną potrzebę naprawy drogi przy budynku Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Zagrodnie od strony wejścia dla mieszkańców i do Policji.
Radna Danuta Kuźniar:
Zgłosiła, że mury śmietnika Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zagrodnie koło sklepu w
Modlikowicach są zawalone, śmietnik wygląda strasznie, śmieci są roznoszone przez wiatr. Zwróciła
się o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu.
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Zapytała, czy zostaną podjęte działania w sprawie budynku po remizie strażackiej w
Modlikowicach. Dodała, że dąb stojący obok tego budynku także się kruszy.
Radny Jan Siemianowski zapytał, dlaczego w Wójtowych Wieściach są zamieszczane informacje
z życia szkół w Olszanicy i w Brochocinie, natomiast nie ukazują się artykuły przekazywane ze szkoły
w Radziechowie.
Radny Walenty Luszniewski poinformował, że w Brochocinie przy drodze jabłonkowej na działce
agencyjnej powstało dzikie wysypisko odpadów. Wniósł o zlikwidowanie tego wysypiska.
Radny Jan Łuc złożył interpelacje na piśmie o treści: „Zwracam się z prośbą o podjecie działań w
następujących sprawach:
1. Budowa nowego przepustu do posesji Państwa Bryczkowskich oraz Kniaziewiczów.
Po przeprowadzeniu kontroli przepustu przez Pana Karkowskiego stwierdzono, że pobocza
przepustu są zawalane, są dziury a przepust jest przykryty podkładami kolejowymi. Przepust ten
spełnia funkcję przejazdową dla mieszkańców oraz rolników więc jego budowa jest konieczna.
2. Budowa drogi dojazdowej do osiedla na podzamczu.
Przez pole Państwa Chmielowskich mieszkańcy podzamcza samowolnie „zrobili” sobie drogę
dojazdową do swojego osiedla. Obok tego pola przebiega natomiast droga która kiedyś była w
użytku, ale teraz jest zniszczona i zarośnięta. Po jej oczyszczeniu i dowiezieniu tłucznia mogła by
zostać uruchomiona. W protokole Komisji Wyjazdowej Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury Gminy ta
sprawa jest zaprotokołowana. Państwo Chmielowscy zaproponowali pomoc przy odbudowie
właściwej drogi w postaci transportu tłucznia ze starej stacji kolejowej Grodziec.”
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r. Dodał, że sprawozdanie
zostało przyjęte przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 25.04.2013 r.
Następnie 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 2012 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali Informację z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Zagrodno za 2012 r. Dodał, że informacja została przyjęta przez
Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 24.04.2013 r. Otworzył dyskusję, w
której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził, że informacja została przyjęta.
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Do pkt 6.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części obrębu Radziechów. Odczytał projekt
uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na
posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski
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 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXX.220.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia miejscowego planu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części obrębu Radziechów 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 uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części obrębu Radziechów. Odczytał
projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury
Gminy w dniu 25 kwietnia 2013 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski
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 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXX.221.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia miejscowego planu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części obrębu Radziechów stanowi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 8 do protokołu.
---------------------------------------
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3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa
naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów dla obszaru działki nr 111. Odczytał projekt
uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na
posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski
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 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXX.222.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w rejonie wsi Radziechów dla obszaru działki nr 111 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
Brochocinie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie wchodzącej
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie Odczytał projekt uchwały oraz pozytywne
opinie:
- Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie 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,
- Forum Związków Zawodowych Zarząd Powiatowy w Złotoryi do projektów uchwal w sprawie
likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Szkół Podstawowych w Brochocinie, Olszanicy, Radziechowie
i Uniejowicach,
- Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Zagrodnie do projektów uchwał Rady Gminy
Zagrodno:
•
w sprawie 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,
•
w sprawie 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 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,
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•

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Uniejowicach.

Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 24 kwietnia 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 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”.
Uchwała Nr XXX.223.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie 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 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 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 oraz pozytywną
opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie 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. Następnie poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 24 kwietnia 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 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w glosowaniu jawnym podjęła uchwałę 9 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 1
„wstrzymującym”.
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Uchwała Nr XXX.224.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie 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 11 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6/
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 oraz pozytywną
opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 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. Następnie poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 24 kwietnia 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 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”.
Uchwala Nr XXX.225.2013 Rady Gminy Zagrodno 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 stanowi załącznik nr 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------do protokołu.
-------------------7/
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 oraz pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w
sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Uniejowicach. Następnie poinformował, że projekt uchwały
był przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 24 kwietnia 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 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 9 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2
„wstrzymujących”.
Uchwała Nr XXX.226.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w Uniejowicach stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------8/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół
Samorządowych w Zagrodnie. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem
obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 24 kwietnia 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 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”.
Uchwała Nr XXX.227.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samorządowych w Zagrodnie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------9/
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 i poinformował,
że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu 25 kwietnia 2013 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowki
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i projekt uchwały poddał
pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”.
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Uchwała Nr XXX.228.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 7.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni otrzymają na piśmie
odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Do pkt 8.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Do pkt 9.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował ,że najbliższe posiedzenie
Komisji Rewizyjnej odbędzie się 7 maja br., Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy 10 maja br.,
natomiast na 15 maja br. zostanie zwołana nadzwyczajna sesja rady gminy.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał przesłany przez Związki
Zawodowe działające w Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi apel do radnych o poparcie
sprzeciwu wobec decyzji Zarządu Powiatu Złotoryjskiego wobec szpitala.
3/
Radny Stanisław Bachmatiuk zapytał, czy plac zabaw przy szkole w Uniejowicach zostanie
na potrzeby wsi.
4/
Sołtys wsi Brochocin Walenty Luszniewski poinformował, że 4 maja br. w Brochocinie
odbędzie się piknik strażacki, podczas którego będzie można oddać krew. Zaapelował o udział w
pikniku, w tym o oddanie krwi. Poinformował, że rada sołecka wsi Brochocin i Ochotnicza Straż
Pożarna z Brochocina funduje krwiodawcom talon za 15 zł na posiłek. Organizatorzy zapewniają
chętnym przejażdżki samochodami strażackimi, bryczką oraz zabawę przy muzyce.
5/

Sołtys wsi Radziechów Anna Senko:

Zwróciła się o poinformowanie, czy została już sfinalizowana sprawa spadkowa budynku
znajdującego się przy kościele w Radziechowie.
Poinformowała, że pomimo złożonych deklaracji przez kierownika Zakładu Usług
Komunalnych do dnia dzisiejszego nie zostały opróżniony kosz na śmieci koło wiaty przystankowej
na kolonii a także nie został zamontowany kosz koło tablicy ogłoszeń.
Zapytała, kiedy zostanie rozpoczęty remont dróg w gminie. Poinformowała, że droga od
posesji p. Sajdak w Radziechowie wymaga pilnej naprawy, jest w niej dziura na dziurze.
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Zgłosiła, że w drodze asfaltowej na kolonię w Radziechowie jest dużo ubytków, droga
wymaga pilnej naprawy.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że kosze zostały zakupione.
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że sprawa spadkowa budynku znajdującego się koło
kościoła w Radziechowie jest nadal w toku ze względu na brak spadkobierców.
6/

Sołtys Zagrodno – Osiedle Czesław Gap :

Zwrócił się z prośbą o zamontowanie koszy na śmieci na placu zabaw i na boisku szkolnym na
osiedlu w Zagrodnie.
Poinformował, że droga asfaltowa w obrębie osiedla w Zagrodnie wymaga pilnej naprawy ze
względu na coraz większe ubytki.
-

Zwrócił się zlikwidowanie dwóch dzikich wysypisk śmieci na osiedlu w Zagrodnie.

7/
Sołtys wsi Grodziec Jan Orzech poinformował, że droga powiatowa przez Grodziec jest w
fatalnym stanie, koło posesji p. Muraszki można urwać koło, z Grodźca w kierunku Nowej Wsi
Grodziskiej trzeba jechać slalomem, co stwarza ogromne zagrożenie na drodze.
8/

Sołtys wsi Jadwisin Leon Wijatyk:

Poinformował, że od dwóch lat nie ma lustra przy drodze powiatowej przy wyjeździe z
Jadwisina koło posesji p. Michałkiewiczów.
-

Zwrócił się z prośbą o zamontowanie kosza koło nowej tablicy ogłoszeń w Jadwisinie.

Zgłosił, że droga powiatowa z Jadwisina do Modlikowic jest bardzo zniszczona, wymaga
pilnej naprawy, z powodu licznych ubytków trzeba po niej jechać zygzakiem.
9/

Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska:

Zwróciła się z prośbą o dopilnowanie, aby usterki na ścianach sanitariatów przy świetlicy
wiejskiej w Olszanicy zostały usunięte skutecznie.
Zgłosiła, że po budowie chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Olszanicy koło
posesji p. Horoszczaka pozostała duża dziura. Zwróciła się z prośbą o jaj załatanie.
Zwróciła się o podbetonowanie wyjazdu z drogi gminnej z kolonii Garncówki na drogę
wojewódzką , ponieważ podsypywany wyjazd cały czas się obsuwa.
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10/

Sołtys wsi Łukaszów Edyta Hajduk:

Poinformowała, że dzikie wysypisko w Łukaszowie rozrasta się. Zapytała , czy przewiduje się
jego likwidację.
Poinformowała, że na styku drogi powiatowej z wojewódzką w Łukaszowie utworzyły się
leje. Zwróciła się z prośbą o ich zlikwidowanie.
-

Zapytała, czy istnieje możliwość uporządkowania terenu przepompowni wody w Łukaszowie.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie Stanisław Karkowski poinformował, że teren
zostanie uporządkowany. Wyjaśnił, że chodzi o to, aby mieszkańcy zobaczyli, co pracownicy zakładu
wyciągają ze studzienek kanalizacyjnych.
Zapytała, czy z budżetu gminy zostanie zakupione wapno dla rolników w zamian za wysokie
stawki podatku. Poinformowała, że taka deklaracja została złożona na zebraniu wiejskim w
Łukaszowie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że być może w przyszłym roku uda
się zrealizować ten zakup.
Do pkt 10.
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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