Protokół Nr XXXI.2013
z sesji Rady Gminy Zagrodno zwołanej na dzień 25 czerwca 2013 r., a odbytej na dwóch
posiedzeniach, tj. w dniu 25 czerwca 2013 r. i w dniu 27 czerwca 2013 r.
Posiedzenie odbyte w dniu 25 czerwca 2013 r. trwało od godziny 14.oo do godziny 14.15.
Posiedzenie odbyte w dniu 27 czerwca 2013 r. trwało od godziny 8.35 do godziny 10.05.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15; radna nieobecna Antonina Rystau.
Ponadto udział wzięli:
-----------------------------1/ Urszula Kindler
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/Maria Tarnowska
11/Dorota Jasińska

-

sekretarz gminy
skarbnik gminy
radca prawny
sołtys wsi Modlikowice
sołtys wsi Olszanica
sołtys Zagrodno-Osiedle
sołtys wsi Radziechów
sołtys wsi Jadwisin
sołtys wsi Grodziec
insp. Urzędu Gminy
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Obradom przewodniczył przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, który po dokonaniu
otwarcia i powitania zebranych stwierdził ich prawomocność. Następnie wniósł o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno. Poinformował, że
radni ten projekt uchwały otrzymali przed obradami sesji na stół. Stwierdził na sali obrad obecność
10 radnych i wniosek poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przychyliła się do wniosku przewodniczącego rady
gminy.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjecie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Zagrodnie,
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- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zagrodnie za 2012 rok,
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Zagrodno wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012,
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zagrodno,
- w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Zagrodno publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej, publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
określenia granic ich obwodów,
- zmieniająca uchwałę nr XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości,
- w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
- w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno.
5.
6.
7.
8.

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

Do pkt 2.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami sesji
otrzymali na stół sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami , a dodatkowo przed
obradami sesji wójt to sprawozdanie uzupełnił.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
Ponadto radni przed obradami sesji otrzymali informację z realizacji interpelacji i zapytań radnych
zgłoszonych na ostatniej sesji.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Do pkt 3.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Zgłosił, że lampy oświetlenia ulicznego świecą we wsi Uniejowice całymi dniami, a Energetyka
nie reaguje na zgłoszenia w tej sprawie. Zwrócił się o rozwiązanie tego problemu.
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Zgłosił pilną potrzebę wystąpienia do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o wykonanie
regulacji rzeki Skora koło posesji p. Panasiuka w Uniejowicach. Poinformował, że podczas powodzi
koło tej posesji tworzy się jezioro, rzeka rozerwała brzegi.
-

Zgłosił pilną potrzebę wykoszenia poboczy przy drogach gminnych.

Radny Jan Łuc:
Poinformował, że mieszkańcy Grodźca od dwóch tygodni mają w sieci wodociągowej brudną
wodę- koloru brązowego. Pokazał pojemnik z tą wodą.
Zgłosił pilną potrzebę zamontowania lustra przy drodze powiatowej w Grodźcu koło posesji
p. Oczkowskich przy zjeździe na drogę w kierunku Nowej Wsi Grodziskiej, ponieważ nie widać
pojazdów jadących od strony tej miejscowości.
Radny Jan Siemianowski:
Poinformował, że dach na budynku sali gimnastycznej w Radziechowie był remontowany rok
temu, a na ścianie wschodniej budynku są zacieki z tego dachu. Głównym wykonawcą robót była
firma „ŻURAW”, a jej szef odpowiada, że prace wykonywał podwykonawca. Radny poinformował,
że firma lekceważy dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziechowie. Poinformował, że firma do dnia
dzisiejszego nie usunęła usterek na dobudówce sali gimnastycznej.
Poinformował, że podpisana została umowa z p. Osiadaczem na wykonanie odwodnienia
budynku Szkoły Podstawowej w Radziechowie. Zwrócił się o dopilnowanie, aby to zadanie zostało
wykonane dobrze.
-

Poinformował, że droga gminna w Radziechowie w stronę kolonii wymaga pilnej naprawy.

Radna Grażyna Hochuł zgłosiła pilną potrzebę naprawy przeciekającego dachu na budynku
świetlicy wiejskiej na osiedlu w Zagrodnie.
Sołtys Zagrodno- Osiedle Czesław Gap poinformował, że nowy pracownik Urzędu Gminy od miesiąca
obiecuje, że dokona oględzin przeciekającego dachu na budynku świetlicy, ale do tej pory tylko
zwodzi.
Radna Walentyna Tkaczyszyn:
Zgłosiła pilną potrzebę wybudowania chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w
Łukaszowie.
-
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Zgłosiła pilną potrzebę zamontowania lampy ulicznej koło posesji p. Hajmrota w Łukaszowie.

Radny Piotr Janczyszyn poinformował, że rzeka Skora zalewa kolejne posesje, ludzie potrzebują
pomocy. Stwierdził, że z uwagi na trudną sytuację powodziową w gminie sesja powinna zostać jak
najszybciej przerwana.
Radca prawny Marian Tarnowski zaproponował dokonanie zmiany porządku obrad w celu
stworzenia możliwości podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.
Poinformował, że sesja po podjęciu tej uchwały może zostać przerwana i kontynuowana na
następnym posiedzeniu.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że nie ma przeszkód, aby obrady
zostały przerwane bez zmiany porządku obrad i wznowione 27 czerwca 2013 r. o godz. 8.oo .
Rada gminy, w związku z trudną sytuacją powodziową w gminie, o godz. 14.15 przez aklamację
postanowiła o przerwaniu sesji do 27 czerwca 2013 r. do godz. 8.oo.
Po przerwie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski wznowił obrady w dniu
27 czerwca 2013 r. o godz. 8.35. w punkcie „interpelacje i zapytania radnych”.
Radny Piotr Janczyszyn poinformował, że są skargi na to, że boisko „orlik” w Zagrodnie jest
zamknięte w dni wolne lub niedostępne z powodu rezerwacji. W pozostałe dni boisko jest otwarte,
ale także często niedostępne z powodu rezerwacji . Na terenie obiektu nie ma żadnej informacji o
tym, kiedy boisko czynne, a kiedy zamknięte lub zarezerwowane.
Radny Walenty Luszniewski poinformował, że na wjeździe drogi powiatowej przez Brochocin od
strony drogi wojewódzkiej jest postawiony znak ograniczający prędkość na tej drodze do 40 km/h i
ciężar pojazdów do 8 ton, natomiast od strony Modlikowic i Wojciechowa takich znaków nie ma.
Wniósł o uzupełnienie tego oznakowania, w tym wprowadzenia od każdej strony ograniczenia
ciężaru pojazdów do 8 ton za wyjątkiem mieszkańców.
Radny Tadeusz Suchecki:
Poinformował, że droga na cmentarz w Zagrodnie od strony kościoła jest oznakowana jako
jednokierunkowa, a z drugiej strony takiego znaku nie ma. Wniósł o uzupełnienie oznakowania.
Wniósł o wystąpienie do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o wykonanie obniżenia
brzegów rzeki Skora na terenie naszej gminy w taki sposób, jak jest to zrobione koło mostu przy
Gimnazjum w Zagrodnie z zadeklarowaniem współfinansowania kosztów realizacji tego zadania
z budżetu naszej gminy. W uzasadnieniu powiedział, że woda miałaby wtedy gdzie się pomieścić,
skutki powodzi nie byłyby tak dotkliwe i kosztowne, pieniądze mogłyby być wydawane na ochronę
zamiast na usuwanie zniszczeń. Ponadto wniósł o ponowne wystąpienie w sprawie zasadności
budowy zbiornika retencyjnego na terenie gminy Pielgrzymka.

Do pkt 4.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
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sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie. Odczytał projekt
uchwały. Następnie poinformował, że Rada Społeczna przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie
na posiedzeniu w dniu 23 maja 2013 r. pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe tej
jednostki za 2012 r. Odczytał opinię. Poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie był
przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Tadeusz Suchecki zwrócił się o wyjaśnienie straty.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie posiada
płynność finansową. Strata wynika między innymi z tego, iż przychody z Narodowego Funduszu
Zdrowia za miesiąc grudzień wpływają dopiero w następnym roku budżetowym. Ponadto w kosztach
Ośrodka znajduje się naliczana amortyzacja, która nie jest wydatkiem.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy podjęła uchwałę w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI.229.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 . w sprawie zatwierdzenia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie stanowi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 5 do protokołu.
-----------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2012 rok. Odczytał
projekt uchwały, a następnie poinformował, że był on przedmiotem obrad komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 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 - 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI.230.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2012 rok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
-----------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
rok 2012. Odczytał projekt uchwały oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za
2012 r. Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że:
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 maja 2013 r. dokonała kontroli wykonania
budżetu gminy za 2012 r., przyjęła informację o stanie mienia gminy za okres od 1.01. 2012 r. do
31.12. 2012 r., rozpatrzyła sprawozdanie finansowe gminy za 2012 r., a także zapoznana została z
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2012 r.
Komisja Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r. rozpatrzyła
wykonanie budżetu gminy za 2012 r., przyjęła informację o stanie mienia Gminy za okres od
1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. , rozpatrzyła sprawozdanie finansowe gminy za 2012 r.,
zapoznana została z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy
Zagrodno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2012 r. Komisja zwróciła uwagę
we wniosku kierowanym do Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Zagrodno
na dokonane zmiany w budżecie roku 2012 poprzez uchwały rady gminy jak również zarządzenia
wójta.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 maja 2013 r. wypracowała opinię wraz z
uzasadnieniem w sprawie wykonania budżetu gminy Zagrodno za 2012 r. oraz zwróciła się do Rady
Gminy Zagrodno z wnioskiem w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Janczyszyn odczytał Opinię Komisji Rewizyjnej z dnia
17 maja 2013 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Zagrodno za 2012 r.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał pozytywną Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zagrodno w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Zagrodno za 2012 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni
nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i projekt uchwały w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Zagrodno wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012 poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie - 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI.231.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

budżetu gminy za rok 2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy. Odczytał projekt uchwały. Następnie poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w
dniu 5 czerwca 2013 r. wypracowała wniosek do Rady Gminy Zagrodno o udzielenie absolutorium dla
Wójta Gminy. Następnie 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 – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI.232.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------5/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
Komisja Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzenie zwołane na 21 czerwca 2013 r. otrzymała
zmieniony projekt tej uchwały. Zmiany polegały na wprowadzeniu do projektu uchwały dwóch
zadań, tj. realizacja projektu ”Twoja szansa na lepsze jutro” oraz przebudowa drogi koło posesji
p. Dębickiego w Zagrodnie. Przed obradami sesji na stół radni otrzymali projekt uchwały
uwzględniający wnioski Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy, a wójt gminy omówił propozycje
zmian. Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał projekt uchwały i
ogłosił 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 XXXI.233.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------budżetu gminy na 2013 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------6/
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, a przed obradami sesji nowy projekt uchwały
uwzględniający zmiany, które wynikają z ostatniej zmiany budżetu gminy na 2013 r. Odczytał projekt
uchwały, a następnie poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury
Gminy na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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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 jednogłośnie – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI.234.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------do protokołu.
-------------------7/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez
Gminę Zagrodno publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej, publicznej
szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów. Odczytał projekt uchwały i
poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 20 czerwca
2013 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Nadmienił, że komisja wyraziła oczekiwanie wsparcia ze
strony społeczeństwa dla działań gminy w zachęcaniu uczniów do kształcenia się w szkołach
prowadzonych przez nasza gminę, ponieważ poziom nauczania w nich jest wysoki, o czym świadczą
wyniki testów końcowych.
Przewodniczący rady gmin y 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 XXXI.235.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sieci prowadzonych przez Gminę Zagrodno publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------szkoły podstawowej, publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia granic ich
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------obwodów stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------8/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI.196.2012 Rady
Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Odczytał projekt
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uchwały i poinformował, że był on przedmiotem Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na
posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że 2 lipca 2013 r. w Olszanicy
nastąpi pierwszy odbiór odpadów przez firmę, która wygrała przetarg na tą usługę. Zapytał, gdzie
mieszkańcy mają składować odpady, jeżeli firma, która dotychczas odbierała odpady, zabrała już
kubły.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że umowa na odbiór odpadów komunalnych z
terenu naszej gminy została podpisana z Rejonowym Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w
Złotoryi. Do dnia dzisiejszego nic nie wiadomo na temat dostarczania przez tą firmę pojemników na
odpady, ponieważ pomimo wcześniejszych ustaleń, nikt w tej sprawie nie udzielił gminie żadnej
informacji – odpowiedzi.
Radna Grażyna Hochuł zapytała, jak będzie wyglądała sprawa odbioru odpadów od mieszkańców
osiedla w Zagrodnie.
Sekretarz gminy Urszula Kindler wyjaśniła, że problemem odbioru odpadów od mieszkańców osiedla
w Zagrodnie zajmują się zarządcy.
Radna Walentyna Tkaczyszyn zapytała, jak wygląda sprawa zaopatrzenia mieszkańców w kubły.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że mieszkańcy mogą kubły kupić lub dzierżawić od
firmy odbierającej odpady w ramach umowy.
Radna Walentyna Tkaczyszyn poinformowała, że mieszkańcy gminy nic nie wiedzą na temat
zaopatrzenia w pojemniki na odpady oraz tego, kiedy i przez kogo te odpady będą odbierane.
Radny Tadeusz Suchecki zwrócił się o powieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach informacji na
temat zaopatrywania się w kubły oraz terminów odbioru odpadów.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że harmonogram odbioru odpadów znajduje się na
stronie internetowej Urzędu Gminy, a sołtysi w dniu dzisiejszym otrzymają go w wersji papierowej.
Radny Piotr Janczyszyn zapytał, jak ma wyglądać zakup pojemników na odpady. Poinformował, że
mieszkańcy dzwonią do sołtysów z pytaniami, na które sołtysi nie potrafią odpowiedzieć.
Sekretarz gminy Urszula Kindler wyjaśniła, że w tym zakresie mieszkańcy muszą porozumieć się z
firmą , która będzie odbierała odpady na terenie naszej gminy.
Radny Piotr Janczyszyn poinformował, że firma, która będzie odbierała odpady na terenie naszej
gminy nie ma pojemników.
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Radny Tadeusz Suchecki poinformował, że kwota za odbiór odpadów komunalnych po przetargu jest
niższa o 20 % . Zapytał, czy w związku z tym należy się spodziewać obniżenia opłat za odbiór.
Przewodniczący rady gminy poinformował, że rada gminy w miesiącu wrześniu, a najdalej w
październiku br. przystąpi do obniżenia opłat za selektywną zbiórkę odpadów a także do
wprowadzenia zróżnicowania w wysokości opłat dla gospodarstw wielorodzinnych.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie - 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI.236.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwałę nr XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------właścicieli nieruchomości stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------9/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia
przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odczytał projekt uchwały i
poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w
dniu 20 czerwca 2013 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, że komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
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 – 12 głosami „za”.
Uchwała Nr XXXI.237.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 13 do protokołu.
-----------------------------------------
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10/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami
sesji na stół otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno. Odczytał
projekt uchwały, a następnie poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 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 XXXI.238.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na terenie gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni otrzymają na piśmie
odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.
Do pkt 6.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie - 12 głosami „za”.
Do pkt 7.
1/
Radny Mateusz Korczowski poinformował, że na ostatniej sesji był nieobecny z powodu
pilnych spraw zawodowych wynikających z warunków atmosferycznych.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał podziękowanie prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy dla Rady Gminy Zagrodno za zaangażowanie na rzecz
bezpieczeństwa pożarowego w gminie.
3/

Radny Piotr Janczyszyn:

Poinformował, że koło hydroforni w Zagrodnie podczas powodzi woda cofa się z rzeki i
zalewa grunty oraz budynki. Przypomniał, że problem ten miał być rozwiązany poprzez
zamontowanie zasuwy. Wniósł o zakup i zamontowanie zasuwy.
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Poinformował, że na drogę asfaltową za rzeką w Zagrodnie na wysokości posesji lekarza
weterynarii z pobocza wycieka woda. Wniósł, aby Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie jak
najszybciej usunął ten wyciek.
4/
Radny Tadeusz Suchecki potwierdził konieczność zamontowania zasuwy koło hydroforni w
Zagrodnie. Wniósł o rozważenie zamontowania takiej zasuwy także na mostku koło posesji
p. Wiśniowskiego w Zagrodnie , ponieważ podczas powodzi woda cofa się z rzeki i płynąc Młynówką
zalewa posesje p. Puchłowskiego, p. Gajewskiego i Piekarnię.
5/

Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska:

Poinformowała, że wykonana dwa lata temu nawierzchnia asfaltowa na drodze w kierunku
posesji p. Gonigroszka w Olszanicy jest już spękana, w miejscach, gdzie jest mało asfaltu, wyrastają
chwasty , pobocza drogi są spękane i pozałamywane.
-

Poinformowała, że na chodniku dla pieszych w Olszanicy rosną chwasty.

Zwróciła się o poinformowanie, jaka decyzja zapadła w sprawie usunięcia usterek na ścianie
sanitariatów w Olszanicy.
Poinformowała, że w Olszanicy nie świecą trzy lampy uliczne, Energetyka nie podejmuje
nawet próby usunięcia usterek.
Zwróciła się z prośbą, aby bez względu na decyzję Urzędu Marszałkowskiego w kwestii
dofinansowania, rozpocząć prace remontowe w obiekcie świetlicy wiejskiej w Olszanicy, ponieważ
zima wykończy ten budynek. Nadmieniła, że sala, którą wieś dysponuje, jest za mała na jej potrzeby.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski w uzupełnieniu dodał, że potrzeba jak najszybciej
dowiedzieć się, jaka jest decyzja co do przyznania środków z zewnątrz, ponieważ świetlica w
Wojciechowie ma być rozbudowywana, a obiekt świetlicy w Olszanicy należy ratować.
6/
Sołtys wsi Jadwisin Leon Wijatyk zgłosił, że podczas powodzi zagrożenie dla posesji nr 15 w
Jadwisinie stanowią wierzby rosnące w pasie rzeki Skora. Poinformował, że jedna z wierzb na skutek
podmycia w nocy spadła do rzeki, w związku z czym należy w tej sprawie pilnie reagować.
7/

Sołtys Zagrodno-Osiedle Czesław Gap:

Zwrócił się o poinformowanie, czy zapadła już decyzja w sprawie rozbudowy oświetlenia
ulicznego w gminie. Przypomniał, że wójt zwracał się do sołtysów o zgłoszenie potrzeb w tym
zakresie.
W odniesieniu się do informacji wójta gminy przekazanych przed sesją zapytał, dlaczego
sołectwo Zagrodno-Osiedle ma naprawiać dach z własnych środków, skoro inne sołectwa na
remonty świetlic otrzymują dodatkowo środki finansowe na te cele z budżetu gminy.
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8/

Sołtys wsi Radziechów Anna Senko:

Zgłosiła pilną potrzebę odkrzaczenia poboczy drogi gminnej w Radziechowie, koło posesji
p. Sawy i stawu a także wycięcia suchej lipy rosnącej przy tej drodze.
Poinformowała, że budynek przy kościele w Radziechowie stanowi zagrożenie, teren wokół
niego jest zarośnięty, straszy swoim wyglądem. Zapytała, czy można go już wyburzyć.
Przypomniała, że p. Karkowski dwa miesiące temu obiecał zamontowanie kosza na śmieci na
przystanku w Radziechowie. Poinformowała, że do dnia dzisiejszego nic w tym zakresie nie zrobił.
9/
Radna Walentyna Tkaczyszyn poinformowała, że Energetyka do dnia dzisiejszego nie
wymieniła pękniętego słupa energetycznego na osiedlu mieszkaniowym w Łukaszowie.
10/

Sołtys wsi Grodziec Jan Orzech:

Zgłosił pilną potrzebę połatania ubytków w drogach powiatowych przebiegających przez
teren Gminy Zagrodno. Poinformował, że ubytki połatane po okresie zimowym zostały rozjeżdżone,
wymagają kolejnego łatania.
Zapytał, co mieszkańcy zrobią z koszami na odpady, które teraz kupują, jeżeli za rok przetarg
na odbiór odpadów wygra inna firma i te kosze nie będą pasowały. Zwrócił się o rozważenie tego
problemu.
Poinformował, że na placu zabaw koło świetlicy wiejskiej w Grodźcu także miał być
zamontowany kosz na śmieci i do dnia dzisiejszego kosza nie ma.
Na zgłoszenie p. Guza z Grodźca poinformował, że p. Faryniarz odkręcił i zabrał
obarierowanie mostku drogi gminnej.
Przewodniczący rady gminy Sanisław Olechowski poinformował, że radny Jan Łuc zgłosił już tą
samowolę.
11/

Radny Walenty Luszniewski:

Zgłosił, że pawilon p. Kirszy w Brochocinie jest obskurny, obejście wokół niego jest straszne.
Poinformował, że nowa nawierzchnia drogi poprawiła wizerunek wsi, a ten obiekt go psuje.
Poinformował, że zdemontowane płyty z drogi w kierunku przepompowni w Brochocinie
zostały złożone na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Brochocinie. Na wniosek mieszkańców
zwrócił się o ich zabranie, ponieważ skaczą po nich dzieci, co może doprowadzić do tragedii.
12/
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że RPK Złotoryja dysponuje 60 kubłami i
może je odsprzedać po 35 zł. W firmie jeszcze nie wiedzą, za jaką cenę kubły będą dzierżawione.
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Do 15 lipca br. wszyscy mieszkańcy zostaną zaopatrzeni w kubły. Odpady zebrane do worków
zostaną także zabrane.
Do pkt 8.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady sesji.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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