Protokół Nr XXXIII.2013
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 27 września 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 14.4o.
W sesji uczestniczyło 13 radnych na stan 15; radni nieobecni Antonina Rystau, Maciej Koszelowski.
Ponadto udział wzięli:
-------------------------------1/ Urszula Kindler
2/ Violetta Piętoń
3/ Anna Lisowska
4/ Czesław Gap
5/ Anna Senko
6/ Leon Wijatyk
7/ Jan Orzech
8/ Edyta Hajduk
9/ Bernadyna Siemianowska

-

sekretarz gminy
skarbnik gminy
sołtys wsi Olszanica
sołtys Zagrodno-Osiedle
sołtys wsi Radziechów
sołtys wsi Jadwisin
sołtys wsi Grodziec
sołtys wsi Łukaszów
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagrodnie

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Obradom przewodniczył przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, który po dokonaniu
otwarcia i powitaniu zebranych stwierdził ich prawomocność, a następnie odczytał porządek:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie
za I-e półrocze 2013 r.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno za I-e półrocze 2013 r.
6. Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.,
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,
zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy,
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,
w sprawie określenia wysokości oraz warunków i trybu przyznawania zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu wydatków za świadczenia z
pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i
celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie sesji.
Do pkt 2.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami sesji
otrzymali na stół sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Zagrodno w okresie między sesjami.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami oraz informacje z
realizacji interpelacji i zapytań radnych z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytych 25 czerwca i 19 lipca
2013 r. stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 do protokołu.
Do pkt 3.
Radny Jan Łuc:
Zapytał, na jakim etapie są przygotowania do wymiany wodociągu w Grodźcu.
Poinformował, że beton pod wiatą przystankową w na kolonii w Grodźcu jest popękany.
Zwrócił się o wylanie nowego betonu pod tą wiatą.
Radny Tadeusz Suchecki:
Zaproponował zaproszenie na posiedzenie komisji rady gminy przedstawiciela Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w celu omówienia sprawy regulacji rzeki Skora.
Wniósł o wystąpienie do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei o wybudowanie chodnika dla
pieszych przy drodze wojewódzkiej w Zagrodnie przy udziale wsparcia finansowego tego
przedsięwzięcia ze strony gminy.
Radna Walentyna Tkaczyszyn:
Wniosła o wybudowanie chodnika dla pieszych i zatoki autobusowej przy drodze
wojewódzkiej w Łukaszowie.
Poinformowała, że zdaniem kierowców lustro na skrzyżowaniu przy drodze wojewódzkiej w
Łukaszowie oddala, w związku z czym zdarzyły się tam już dwa wypadki. Wniosła o rozpatrzenie tego
problemu.
Radna Teresa Doktor:
Poinformowała, że do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi na interpelację składaną na
ostatniej sesji w sprawie zalewania posesji p. Bojczuka i p. Kiwak w Olszanicy.
Zgłosiła pilną potrzebę naprawy drogi w Olszanicy od posesji p. Hasaj w kierunku stacji
uzdatniania wody.
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Radny Jan Siemianowski:
Zapytał, kiedy będą wycinane zaznaczone do wycięcia drzewa przy drodze powiatowej przez
Radziechów. Poinformował, że na tej drodze szczególnie w okresie zimowym jest bardzo
niebezpiecznie, drzewa blokują wymijanie dużym samochodom.
Poinformował, że pobocza drogi powiatowej z Modlikowic do Zagrodna są bardzo
zakrzaczone. Zakrzaczenie ogranicza widoczność, co zagraża bezpieczeństwu. Wniósł o wycięcie
zakrzaczenia.
Radna Danuta Kuźniar poinformowała, że Klub Sportowy „SKORA” Jadwisin został pozbawiony
szatni, ponieważ prezes Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zagrodnie postanowił o zbyciu pawilonu,
który do tej pory udostępniał klubowi na szatnię. Radna zapytała, czy gmina mogłaby nabyć ten
pawilon z przeznaczeniem na szatnię dla klubu. Nadmieniła, że do tej pory koszty oświetlenia i
podatku od tego obiektu ponosiła Gminna Spółdzielnia „SCH” w Zagrodnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że klub sportowy przy podziale
dotacji celowej, jaką otrzymuje od gminy, powinien zabezpieczyć środki finansowe na utrzymanie
szatni. Dodał, że klub został poinformowany o możliwości zaadaptowania na szatnię budynku
znajdującego się koło świetlicy wiejskiej w Jadwisinie.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Zgłosił pilną potrzebę odkrzaczenia poboczy drogi powiatowej Nowa Wieś Złotoryjska –
Kolonia Złotoryjska w Uniejowicach. Nadmienił, że dotychczas z poboczy zostało wycięte tylko to, co
się nadaje na opał.
Poinformował, że pojemnik na używaną odzież postawiony koło tablicy ogłoszeń i wiaty
przystankowej koło drewnianego mostu w Uniejowicach utrudnia dostęp do tablicy ogłoszeń.
Wniósł o zabranie pojemnika z tego miejsca.
Wniósł o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Złotoryi z prośbą o wykonanie
odnowienia operatu ewidencji gruntów dla Uniejowic przy wsparciu finansowym ze strony naszej
gminy. Poinformował, że brak tego operatu stanowi ogromny problem dla mieszkańców, ponieważ
na każdej mapie jest co innego.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za
I-e półrocze 2013 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
uznał sprawozdanie za przyjęte.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za I-e półrocze
2013 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że 3.09.2013 Rada Gminy
Zagrodno otrzymała do wiadomości Uchwałę Nr II/197/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30.08.2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta
Gminy Zagrodno informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię w tej sprawie i odczytał
uchwałę. Następnie poinformował, że w dniu 24 września 2013 r. wykonanie budżetu gminy za I
półrocze 2013 r. skontrolowała Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Janczyszyn poinformował, że komisja przyjęła informację
z wykonania budżetu gminy za I-e półrocze 2013 r.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że w dniu 26.09.2013 r. wykonanie
budżetu gminy za I-e półrocze 2013 r. analizowała Komisja Budżetu i Infrastruktury Gminy.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za I-e półrocze 2013 r.
Przewodniczący rady gminy otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno za I-e półrocze 2013 r. uznał za przyjętą.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zagrodno za I-e półrocze 2013 r. stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Do pkt 6.
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.,
a na posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy i przed obradami sesji na stół nowy projekt
tej uchwały. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że stanowisko
komisji w tej sprawie zostanie wyrażone w głosowaniu.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu,
w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jedenastoma głosami „za”, przy dwóch głosach
„przeciw”.
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Uchwała Nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------budżetu gminy na 2013 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy. Odczytał projekt
uchwały, a następnie poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i
Zdrowia na posiedzeniu w dniu 25 września 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 13 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIII.243.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zasad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
---------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji
wyborczej. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu
i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 26 września 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 13 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIII.244.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------siedziby obwodowej komisji wyborczej stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz
warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na pomoc
rzeczową , zasiłki okresowe i celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu. Odczytał projekt uchwały i
poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu
w dniu 26 września 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 13 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIII.245.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 września 2013 r. w sprawie określenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wysokości oraz warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oraz zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu stanowi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 11 do protokołu.
-----------------------------------------Do pkt 7.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że radni otrzymają na piśmie odpowiedzi na
złożone interpelacje i zapytania.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zapytał, dlaczego radna Teresa Doktor nie
otrzymała odpowiedzi na interpelację złożoną na ostatniej sesji.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że ta sprawa zostanie wyjaśniona.
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Do pkt 8.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Do pkt 9.
1/
Radna Teresa Doktor poinformowała, że głosowała przeciw przyjęciu uchwały w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2013 r. , ponieważ zwiększenie środków na remont tzw. hotelu w
Olszanicy odbyło się z biegu. Nie było czasu na zajęcie się tą sprawą, gdyż posiedzenie Komisji
Budżetu i Infrastruktury Gminy odbyło się w przeddzień sesji. Zwróciła się w związku z tym z prośbą,
aby w przyszłości komisje były organizowane wcześniej. Stwierdziła, że ta decyzja oznacza
wyrzucenie 800 tys. zł. Dodała, że była „za” za pozostałymi zmianami.
2/
Radny Mateusz Korczowski poinformował, że pani kierownik szkoły w Olszanicy pytała, czy
istnieje możliwość przeniesienia spod szkoły w inne miejsce pojemników na odpady.
Poinformowała, że to, co się nie mieści w pojemnikach, leży każdorazowo pod bramą szkoły.
3/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska zapytała, kiedy firma wyłoniona w przetargu rozpocznie
remont świetlicy wiejskiej w Olszanicy.
4/
Sołtys Zagrodno –Osiedle Czesław Gap zapytał, czy remont dachu na budynku świetlicy
rozpocznie się w najbliższym czasie. Poinformował, że jego stan jest coraz gorszy.
5/

Sołtys wsi Grodziec Jan Orzech:

- Poinformował, że mieszkańcy pytają, kiedy zostanie rozpoczęta wymiana sieci wodociągowej w
Grodźcu, ponieważ woda w kranach co drugi dzień jest czerwona.
- Zgłosił pilną potrzebę połatania ubytków w drodze powiatowej przebiegającej przez Grodziec.
- Zgłosił pilną potrzebę naprawy drogi gminnej w Grodźcu na odcinku od drogi powiatowej do
posesji p. Jurzaka.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że budowę wodociągu w Grodźcu
blokuje aktualnie konieczność wykonania pozwolenia wodno-prawnego. Dodał, że cały czas są
czynione starania, aby budowa została rozpoczęta jeszcze w tym roku.

Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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