Protokół Nr XXXV.2013
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 25 listopada 2013 r. w świetlicy na osiedlu w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 16.5o.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli:
-------------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Urszula Kindler
3/ Violetta Piętoń
4/ Anna Lisowska
5/ Czesław Gap
6/ Anna Senko
7/ Leon Wijatyk
8/ Jan Orzech
9/ Edyta Hajduk
10/Agnieszka Szelepajło

-

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
sołtys wsi Olszanica
sołtys Zagrodno-Osiedle
sołtys wsi Radziechów
sołtys wsi Jadwisin
sołtys wsi Grodziec
sołtys wsi Łukaszów
insp. Urzędu Gminy

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. Poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali porządek obrad.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych
i poddał pod głosowanie wniosek wójta gminy.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przychyliła się do wniosku.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje zapytania radnych.
Podjęcie uchwał:
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
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,
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5.
6.
7.
8.

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, leśny i rolny.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Poinformował, że:
1/
Projekt budżetu gminy na 2014 r. został przedłożony Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
2/
Za kwotę 10.640,00 zł została zakupiona motopompa szlamowa wraz z oprzyrządowaniem.
W dniu 18 listopada br. sprzęt ten został przekazany nieodpłatnie do Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi.
3/
Zakup samochodu dla OSP w Wojciechowie nie doszedł do skutku. Dwa przetargi zostały
unieważnione. Zadanie będzie realizowane w roku przyszłym.
4/
W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 254 upomnień,
wysłano 198 upomnień do mieszkańców, wystawiono 70 tytułów wykonawczych na zaległości.
5/
Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy w miesiącu październiku odebrano:
- 76,76 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
- 0,870 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych,
- 3,192 Mg opakowań szklanych,
- 0,489 Mg opakowań z tworzyw sztucznych
6/
Prowadzone jest postępowanie w trybie rozpoznania cenowego na wykonanie zamówienia o
wartości szacunkowej do 14 000 euro netto pn.:” Dostawa pojemników do selektywnej zbiorki
odpadów komunalnych”.
7/
Przy Zakładzie Usług Komunalnych w Zagrodnie w porozumieniu z Regionalnym
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Złotoryi ustawiono pojemniki, do których mieszkańcy
mogą, w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oddawać powstające w
gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony ( pochodzące z
samochodów osobowych, rowerów czy motocykli).
8/
Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9/
Realizowany jest remont świetlicy wiejskiej w Olszanicy ( wymiana pokrycia dachu, remont
elewacji, malowanie pomieszczeń). Termin zakończenia robót upływa 30 kwietnia 2014 r.
9/
Rozpoczęto roboty budowlane na zadaniu pn.:” Adaptacja budynku poszkolnego na
mieszkania socjalne w Olszanicy”.
10/
Trwa remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Gminy.
11/
Odnowiono pomieszczenia i dach świetlicy na osiedlu w Zagrodnie.
12/
Opracowano wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu
województwa dolnośląskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Olszanicy nr
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dz. 233 dł. 650 mb, w Radziechowie dł. 1650 mb, w Uniejowicach dł. 400 mb nr dz. 497, 272/1, 263/3
i 266/4.
13/
Podpisano aneks do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego na zadanie pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie”. Realizacja
zakończy się w 2014 r.
14/
W okresie sprawozdawczym żaden mieszkaniec gminy nie zawarł umowy na wywóz
nieczystości ciekłych.
15/
Dokonano odbioru czterech przydomowych oczyszczalni ścieków miejscowościach Zagrodno,
Modlikowice i Uniejowice, na które przyznano z budżetu gminy dofinansowanie w łącznej wysokości
12 026,00 zł.
16/
W miejscowości Jadwisin odłowiono jednego bezdomnego psa. Pies został przekazany do
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy.
17/
W celu wszczęcia postępowania karnego w stosunku do właścicieli złożono doniesienie do
Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi o pozostawieniu trzech psów w Uniejowicach na terenie
prywatnej posesji.
18/
Uzyskano zgodę na usunięcie trzech drzew z gatunku klony i jednego jesionu rosnącego na
terenie działki nr 767/14 i 767/12 w Olszanicy, które są obumarłe i stanowią zagrożenie dla
bezpieczeństwa ludzi oraz mienia. Wydano ponadto cztery decyzje zezwalające na usunięcie 21
drzew dla osób fizycznych.
19/
Na okres od 1 listopada 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. przyznano dodatki mieszkaniowe
dwóm osobom fizycznym, w tym z Zagrodna i z Radziechowa.
20/
W dniu 8 listopada br. odbyła się dyskusja publiczna dotycząca przyjętych rozwiązań w
projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania na lokalizację elektrowni wiatrowych z
infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 242/2
położonej w obrębie miejscowości Jadwisin oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów”
w rejonie wsi Radziechów. W dyskusjach oprócz projektantów udział wzięła jedna osoba.
21/
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zagrodnie wystąpiła z prośbą o poparcie
wniosku kierowanego do Rady Sołeckiej wsi Uniejowice o odstąpienie od pobierania opłaty za
wynajem świetlicy wiejskiej w Uniejowicach na organizację zabawy na rzecz szkoły. Stwierdził, że
rada sołecka w tym przypadku powinna wypożyczyć świetlicę nieodpłatnie, ponieważ organizacja
społeczna, jaką jest rada rodziców, chce podnieść zasoby szkoły. Przypomniał, że z budżetu gminy
przyznawane środki na potrzeby samorządów wiejskich ( w przeliczeniu po 5 zł na mieszkańca), z
których można pokrywać koszty utrzymania świetlic wiejskich. Pomimo uchwały zebrania wiejskiego
wsi Uniejowice w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlicy zwrócił się w swoim imieniu oraz
rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Zagrodnie o nieodpłatne udostępnienie świetlicy na
zorganizowanie zabawy na rzecz szkoły.
Sołtys wsi Uniejowice Stanisław Bachmatiuk wyjaśnił, że z każdej organizowanej zabawy w świetlicy
wiejskiej należy dokonać wpłaty do budżetu gminy. Rada sołecka musi mieć zabezpieczone środki
finansowe na media. Ze swojej strony wyraził wolę nieodpłatnego udostępnienia świetlicy w
Uniejowicach na zorganizowanie zabawy na rzecz Szkoły Podstawowej w Zagrodnie.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że za każdy wynajem świetlicy należy odprowadzić
do Urzędu Skarbowego podatek VAT.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski w uzupełnieniu dodał, że statuty sołectw naszej
gminy stanowią, iż sołtysi wykonują uchwały zebrania wiejskiego i nikt ich z tego nie może zwolnić.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że rada rodziców pokryje koszty zużycia mediów, natomiast
zależy jej na odstąpieniu od pobierania opłaty za wynajem świetlicy. W nawiązaniu do kolejnej
sprawy przypomniał, że z budżetu gminy przeznacza się dużo środków finansowych na remonty i
wyposażenie świetlic wiejskich. Poinformował, że na osiedlu w Zagrodnie ponownie wywiązał się
konflikt pomiędzy sołtysem panem Czesławem Gapem a panią Heleną Ceglarską, kierownikiem
Zespołu Swojacy. Sołtys oczekuje od zespołu opłat za media zużywane w świetlicy w czasie
wynajmu na próby.
Sołtys Zagrodno – Osiedle Czesław Gap poinformował, że zebranie wiejskie w drodze uchwały
postanowiło, że sołtys może udostępniać zespołowi nieodpłatnie świetlicę na próby, ale nie zwolniło
zespołu z ponoszenia kosztów za zużyte w świetlicy media. Nadmienił, że zespół pobiera klucze od
świetlicy już o 8.oo, załącza piec c.o., a próby odbywa się wieczorem. Zwrócił uwagę, że w skład
zespołu wchodzi 4-5 osób z terenu naszej gminy, a pozostali członkowie są spoza gminy.
Poinformował, że zespół odmawia występów na imprezach okolicznościowych organizowanych w
sołectwie, np. z okazji Dnia Kobiet. Odmawia także wykonania prac porządkowych przy świetlicy.
Dodał, że roczny budżet sołectwa jest mały, wynosi obecnie 3,5 tys. zł, a media są drogie.
Ponadto Wójt gminy Mieczysław Słonina przekazał radnym informację z realizacji interpelacji i
zapytań radnych złożonych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 30 października 2013 r.
Informacja z realizacji interpelacji i zapytań radnych Gminy Zagrodno zgłoszonych na sesji Rady
Gminy Zagrodno w dniu 30 października 2013 r. stanowią załączniki nr 3 do protokołu.
Do pkt 3.
Radny Jan Łuc:
Zapytał, kiedy zostaną postawione słupki na drodze gminnej w Grodźcu przebiegającej koło
posesji p. Oczkowskiego i p. Blata oraz kiedy był przeprowadzany przegląd gwarancyjny tej drogi.
Zapytał, czy Starostwo Powiatowe w Złotoryi udzieliło odpowiedzi na interpelację złożoną w
sprawie postawienia lustra przy drodze powiatowej w Grodźcu koło posesji p. Oczkowskich przy
zjeździe na drogę w kierunku Nowej Wsi Grodziskiej.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Poinformował, że w odpowiedzi na pismo wójta gminy sołectwo Uniejowice przedstawiło w
Urzędzie Gminy w Zagrodnie potrzeby w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego, w tym poprzez
zawieszenie lamp na istniejących słupach. Zwrócił uwagę, że w przyszłorocznym budżecie gminy nie
ma środków zaplanowanych na ten cel, a mieszkańcy pytają, czy oświetlenie będzie robione.
Zapytał, dlaczego w projekcie budżetu gminy na 2014 r. nie zostały zaplanowane środki
finansowe na dofinansowanie wykonania przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi odnowienia
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operatu ewidencji gruntów dla obrębu Uniejowice. Nadmienił, że wnioskował o zabezpieczenie
środków na ten cel. Poinformował, że mieszkańcy Uniejowic z tego powodu ponoszą koszty
geodetów po 1200 zł, a nie jak pozostali mieszkańcy gminy tylko koszty map w wysokości 60 zł.
Zgłosił pilną potrzebę wymiany tablicy ogłoszeń na kolonii złotoryjskiej w Uniejowicach.
Zwrócił się o poinformowanie, czy zostanie dokończona droga budowana do posesji
p. Rudyka w Uniejowicach.
Radna Walentyna Tkaczyszyn:
Zgłosiła pilną potrzebę nawiezienia tłucznia na drogę na osiedlu mieszkaniowym w
Łukaszowie.
Wniosła o założenie lampy oświetlenia ulicznego na słupie nr 109 na osiedlu mieszkaniowym
w Łukaszowie oraz koło posesji p. Hajmrota w Łukaszowie.
Ponownie zgłosiła, że lustro stojące przy drodze wojewódzkiej na skrzyżowaniu w
Łukaszowie oddala. Dodatkowo blask lustra nie jest taki, jak powinien być.
Radna Teresa Doktor:
Zapytała, czy zmieniły się zasady odpowiadania na interpelacje dla wszystkich radnych, czy
tylko dla niej.
Poinformowała, że w dniu 6.10. br., nie po raz pierwszy, woda ze stacji uzdatniania wody w
Olszanicy wypływała drzwiami. Zapytała, dlaczego tak się dzieje, jak działa ta stacja, co w takich
przypadkach będzie w zimie. Poinformowała, że p. Karkowski odpowiada, że to jest wina firmy, która
tą stację budowała.
Zapytała, kiedy nastąpi obiecywana obniżka opłat za śmieci. Przypomniała, że stawka
16 - złotowa miała być obniżona.
Zapytała, kiedy przestaną być wysyłane upomnienia za opłaty za śmieci osobom, które mają
te należności uregulowane.
Zwróciła się o poinformowanie, za ile kilowatów gmina zapłaciła przez dziewięć miesięcy za
oświetlenie uliczne. Przypomniała, że wójt informował, iż na zmianie operatora gmina zaoszczędziła
rocznie 9 tys. zł.
Zapytała, co się dzieje z przedszkolem w Zagrodnie. Poinformowała, że przedszkole do tej
pory jest nieodebrane. Zapytała, czy pani dyrektor za nie dopilnowanie tematu nie powinna iść na
bezrobocie.
Radny Jan Siemianowski:
Zapytał, dlaczego w budżecie gminy na 2014 r. nie zostały zaplanowane środki finansowe na
remont dachu na budynku szkoły w Radziechowie.
Poinformował, że zrzeszenie sportowców z Radziechowa nie jest w stanie w czynie
społecznym wykonać płyty boiska piłkarskiego, ponieważ na teren przeznaczony na ten cel potrzeba
nawieść sporo ziemi. Ziemię obiecał p. Walkowiak, ale do tego potrzebny jest jeszcze transport i
równiarka. Wniósł o zabezpieczeni na ten cel środków w przyszłorocznym budżecie gminy.
Poinformował, że stan techniczny przepustu pod drogą gminną koło posesji p. Bolesława
Fuławki w Radziechowie jest bardzo zły. Poinformował, że jest to droga dojazdowa do pól, rolnicy
obecnie korzystają z innej drogi, przez co nadkładają drogi.
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Radny Tadeusz Suchecki:
Zgłosił pilną potrzebę nawiezienia tłucznia na zjazd z drogi Zagrodno-Łukaszów na drogę
polną po lewej stronie od strony Zagrodna. Poinformował, że na tym zjeździe jest duży uskok.
Przypomniał, że nie została naprawiona nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej w Zagrodnie
od mostu bolesławieckiego do mostu na drodze powiatowej.
Radna Danuta Kuźniar złożyła interpelacje i zapytania na piśmie:
„Na dzień dzisiejszy pilnie potrzebny kamień na drogę w Modlikowicach w kierunku
Agroturystyki, kamień na drogę do p. Zjawin, w Jadwisinie kamień ( może być zanieczyszczony) przy
przejeździe przez rzekę w kierunku boiska.
Dlaczego droga w kierunku Agroturystyki (294) nie będzie już budowana w 2014 r.?, co z
rozbiórką byłej remizy strażackiej w Modlikowicach i ścięcie suchego dębu?, bo w budżecie na 2014 r.
nie ma słowa na ten temat.”
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował radę gminy o tym, czego dotyczą
interpelacje radnej Danuty Kuźniar.
Radny Piotr Janczyszyn poinformował, że obsunęła się droga dojazdowa przy posesji p. Bryłkowskiej
w Zagrodnie. Zwrócił się o pilne naprawie tego obsunięcia tłuczniem, ponieważ na uszkodzony
odcinek drogi musi dojeżdżać śmieciarka.
Radna Antonina Rystau:
Poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na interpelację złożoną na ostatniej sesji w
sprawie stanu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych przebiegających przez Wojciechów.
Dodała, że na wcześniej wniesioną interpelację w sprawie spękań nawierzchni i wykruszania się
asfaltu na krawędziach drogi powiatowej przebiegającej przez Wojciechów otrzymała pisemne
zapewnienie ze Starostwa Powiatowego w Złotoryi , że droga będzie naprawiana, ale do tej pory nikt
niczego nie zrobił.
Zwróciła się o poinformowanie na piśmie, ile kosztowało w roku 2013 zużycie energii w
lokalu zajmowanym przez Zespół Macierzanka z Wojciechowa. Stwierdziła, że środki zaplanowane
w budżecie gminy na 2014 r. na funkcjonowanie tego zespołu są za małe, ponieważ gro środków
przyznawanych zespołowi pochłaniają koszty energii elektrycznej.
Zapytała, dlaczego nie otrzymała odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w sprawie
zabezpieczenia pałacu w Wojciechowie. Przypomniała, że obiekt zagraża bezpieczeństwu, przede
wszystkim dzieci, które bawią się wszędzie.
Radny Walenty Luszniewski:
-
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Poinformował, że w sali świetlicy wiejskiej w Brochocinie wokół sufitu wykonanego z

re gipsów są centymetrowe szpary. Dodał, że wykonawca naprawiał ten sufit, ale do dnia
dzisiejszego nie usunął usterek, chociaż to deklarował, a 28.10. br. minął okres gwarancji dla świetlicy
z remizą w Brochocinie. Zapytał, czy jest możliwość wyegzekwowania naprawy sufitu w ramach
rękojmi. Poinformował ponadto , że w remizie na ścianie szczytowej jest woda, farba spływa po
ścianie. Dodał, że woda pojawia się także na ścianie działowej.
Zgłosił pilną potrzebę założenia lampy ulicznej przy wjeździe do świetlicy wiejskiej w
Brochocinie.
Poinformował, że w Brochocinie koło posesji p. Pupko i p. Bakalskiego jest lampa przy
lampie, jedna świeci na drugą. Dodał, że p. Pupko mówi, iż jedna z tych lamp została założona nie na
tym słupie, co trzeba.
Poinformował, że po modernizacji hydroforni w Brochocinie w sieci wodociągowej kilka razy
na dobę brakuje wody, w nocy trzeba włączać urządzenia, żeby była woda. Dodał, że obecnie po
zabraniu sterownika urządzenia trzeba uruchamiać ręcznie. Stwierdził, że wmontowane, nowe
urządzenia są bardzo złej jakości, jednorazówki.
Przypomniał, że zgłaszał potrzebę postawienia znaków ograniczających szybkość
i ładowność na drodze powiatowej przez Brochocin, na której została położona nowa nawierzchnia
asfaltowa. Poinformował, że Agro-TaK ma wykopane buraki, które będą wywożone z pól tą drogą.
Stwierdził, że po takich transportach nawierzchnia drogi będzie wymagała kapitalnego remontu.
Radna Grażyna Hochuł zgłosiła pilną potrzebę założenia lampy ulicznej koło świetlicy na osiedlu w
Zagrodnie. Poinformowała, że lampa oświetlałaby teren koło świetlicy oraz drogę gminną.
Radny Waldemar Chudziński zgłosił pilną potrzebę postawienia znaku A-7 przy drodze gminnej
Zagrodno – Łukaszów, przed wyjazdem z tej drogi na drogę wojewódzką w Zagrodnie.
Do pkt 4.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności. Odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował, że był on
przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 15 listopada 2013 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Nadmienił, że komisja stwierdziła, iż należy dążyć do
tego, aby odpady frakcji suchej pochodzące z selektywnej zbiórki były odbierane dwa razy w
miesiącu, a nie raz.
Radna Teresa Doktor zapytała, kiedy nastąpi powrót do tematu obniżenia stawki za odbiór odpadów
w stosunku do pozostałych osób.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odpowiedział, że podejmowane działania
zmierzają w kierunku obniżenia wysokości stawki za odbiór odpadów zbieranych selektywnie po to,
żeby gmina nie płaciła kar za nie osiągnięcie wymaganych ustawowo poziomów recyklingu jak
również po to, żeby mieszkańcy segregowali odpady. Zwrócił uwagę, że dla gospodarstw domowych
tworzonych przez pięć i więcej osób wprowadza się jedną stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Insp. Urzędu Gminy Agnieszka Szelepajło poinformowała, że cały system gospodarowania
odpadami komunalnymi musi być finansowany z opłat od mieszkańców. Gmina nie ma możliwości
zarabiania na tym systemie ani dopłacania do niego, wszystko musi się bilansować, wychodzić na
zero. Zostały wyliczone koszty systemu za okres trzech miesięcy. Zaproponowane nowe stawki są
progowe. Mieszkańcy mają wybór , segregacja jest opłacalna.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że członkowie Komisji Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu otrzymali wyliczenia, tj. analizę zmiany stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych
i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”.
Uchwała Nr XXXV.253.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie metody ustalenia opłaty za
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pojemnik o określonej pojemności stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------2/
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
uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu
15 listopada 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 14 głosami „za”, przy jednym głosie „przeciw”.
Radny Tadeusz Suchecki zapytał, do kiedy należy składać nowe deklaracje.
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Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że Wójtowych Wieściach ukaże się informacja na
ten temat. Dodała, że sołtysi będą proszeni o dotarcie z tą informacją do jak największej liczby
mieszkańców.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że nowe deklaracje należy złożyć
do końca stycznia przyszłego roku, ponieważ 15 lutego 2014 r. upływa termin płatności za odbiór
odpadów za miesiąc styczeń 2014 r. Nadmienił, że w pierwszej kolejności uchwała musi wejść
w życie.
Uchwała Nr XXXV.254.2013 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę nr XXVI.196.2012 Rady
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
--------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od
nieruchomości, leśny i rolny. Odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła 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 XXXV.255.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia wzorów formularzy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na podatek od nieruchomości, leśny i rolny stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 5.
W odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
Nie było przeglądu gwarancyjnego drogi gminnej w Grodźcu przebiegającej koło posesji
p. Oczkowskiego. Zostanie wyjaśnione, o jakie słupki chodzi, gdzie miały być postawione.
Droga do posesji p. Rudyka została uzgodniona z p. Rudykiem i z p. Słońskim w obecności
przewodniczącego rady gminy. Sprawa jest w trakcie załatwiania. Obecnie chodzi o wykupienie od
p. Słońskich części działki pod drogę, chociaż wcześniej ze strony p. Słońskich była deklaracja
darowizny. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie gminy.
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Przypomniał, że wszystkie działki na urządzenie nowej drogi miały być darowane, a okazało się, że
gmina ostatecznie musi je wykupić.
Odnowienie operatu ewidencji gruntów jest zadaniem własnym powiatu. Był wniosek komisji
o dofinansowanie z budżetu gminy wykonania operatu ewidencji gruntów dla Uniejowic, ale gmina
nie może wyręczać powiatu z finansowania zadań własnych. Nadmienił, że z budżetu gminy została
dofinansowana budowa nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej przez Brochocin i
dofinansowana zostanie budowa nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej w
Radziechowie. Dodał, że z tytułu obniżenia stawek podatków w roku 2014 wpływy do budżetu
gminy będą niższe o 1,5 mln zł.
Przegląd tablic ogłoszeń zostanie wykonany w okresie zimowym, wymiana części z nich na
nowe nastąpi wiosną 2014 r.
Droga na osiedlu mieszkaniowym w Łukaszowie jest drogą Agencji Nieruchomości Rolnych.
W przyszłorocznym budżecie gminy zostały zaplanowane środki finansowe na wykonanie
dokumentacji na rozbudowę oświetlenia w gminie.
Interpelacja dotycząca lustra stojącego przy drodze wojewódzkiej w Łukaszowie została
przesłana do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Sposób odpowiedzi udzielonej na interpelację Teresy Doktor zostanie sprawdzony, zasady
udzielania odpowiedzi nie zmieniły się.
Przetarg na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Brochocinie wygrała zgodnie
z przepisami prawa firma, która zaoferowała najniższą cenę. To się przekłada na jakość materiałów i
urządzeń użytych przez wykonawcę przy realizacji tego zadania. Dodał, że także z tego powodu są
problemy ze stacją uzdatniania wody w Olszanicy.
Radna Teresa Doktor stwierdziła, że wszystkie koszty związane z usuwaniem usterek i wymianą
urządzeń oraz powstałych z tego tytułu szkód powinni ponieść wykonawcy w ramach gwarancji i
rękojmi.
Rada gminy obniżyła opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Osobom, które nie uregulowały należności za odbiór odpadów komunalnych wysyłane są
upomnienia.
Radna Teresa Doktor poinformowała, że upomnienia są wysyłane osobom, które nie mają żadnych
zaległości, czego przykładem jest jej córka, która ma opłacone należności z tego tytułu do końca roku,
a otrzymała dwa wezwania do zapłaty.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń wyjaśniła, że często zdarza się, że osoby regulujące opłaty
przelewem nie zmieniają nazwy miesiąca, cały czas powtarzany jest lipiec. Wpłaty są księgowane za
miesiąc wskazany przez płatnika, przez co tym samym w takich przypadkach za kolejne miesiące
powstaje zadłużenie.
Radna Teresa Doktor zapytała, czy w związku z tym nadpłaty są zwracane.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że te wpłaty nie są zwracane. Pracownik zwraca się z
prośbą do płatnika o napisanie pisma o przerachowanie tych wpłat na właściwe miesiące. Ponadto
wyjaśniła, że banki pobierają opłaty od wpłat, ponieważ mają taksę. Tylko trzy osoby wpłacają
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należności w banku, w związku z czym nie ma sensu zawierania umowy z bankiem na przyjmowanie
wpłat bez opłat od mieszkańców. Byłby to dla gminy nieuzasadniony wydatek, ponieważ w Urzędzie
Gminy jest kasa, w której można dokonywać wpłat bez opłat.
Przedszkole w Zagrodnie funkcjonuje. Oddział przedszkolny będzie przeniesiony do szkoły,
żeby spełnić wymogi stawiane przez rzeczoznawcę p.poż należy wyasygnować jeszcze 150 tys. zł.
W marcu przyszłego roku, po wykonaniu bilansu, będą mogły być wprowadzone do budżetu
kolejne zadania do realizacji, w tym remont dachu na budynku szkoły w Radziechowie.
Płyta boiska w Radziechowie byłaby zrobiona, gdyby klub sportowy podszedł do tematu po
gospodarsku.
Przepust pod drogą koło posesji p. Bolesława Fuławki w Radziechowie zostanie naprawiony
w 2014 r.
Zjazd z drogi Zagrodno – Łukaszów zgłoszony przez radnego Tadeusza Sucheckiego zostanie
usypany wiosną przyszłego roku.
Przy wyjeździe z drogi Zagrodno- Łukaszów na drogę wojewódzką w Zagrodnie zostanie
postawiony znak A-7.
Radny Tadeusz Suchecki stwierdził, że na tej drodze należy ograniczyć ładowność do 8 ton.
Naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze za rzeką koło Gimnazjum w Zagrodnie jest
przewidziana do realizacji w roku przyszłym, ponieważ w roku bieżącym do wykonania tego zadania
nie zgłosiła się żadna firma.
Drogi gminne, w tym w Modlikowicach, będą naprawiane w ramach środków
zabezpieczonych na bieżące utrzymanie dróg.
Wykonanie nawierzchni drogi do AGROTURYSTYKI w Modlikowicach jest uzależnione od
wielu czynników, w tym od tego, które drogi zostaną zakwalifikowane do dofinansowania z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, ile środków zostanie po przetargach.
Ścięcie suchego dębu w Modlikowicach zostało już zlecone p. Otulakowi.
Odpowiedzi na interpelacje radnej Antoniny Rystau zostały wysłane, co oznacza, że jeszcze
nie doszły.
Droga przez Wojciechów ma gospodarza, jest administrowana przez powiat.
Radna Antonina Rystau otrzyma na piśmie odpowiedź na interpelację dotyczącą kosztów
energii ponoszonych przez zespół Macierzanka z Wojciechowa.
Sprawa zabezpieczenia pałacu w Wojciechowie została przekazana właścicielowi. Właściciel
stara się o środki unijne na zagospodarowanie tego obiektu.
Zostanie przeprowadzona analiza umowy na budowę świetlicy i remizy OSP w Brochocinie w
zakresie rękojmi, a następnie zostaną podjęte decyzje co do usuwania usterek.
Do pkt 6.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie- 15 głosami „za”.
Do pkt 7.
1/

Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że:

W dniu 2 grudnia br. o godzinie 14.oo w świetlicy na osiedlu w Zagrodnie odbędzie się
posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy,
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Po sesji odbędzie się spotkanie przewodniczących komisji rady gminy w celu wypracowania
projektu planu pracy rady gminy oraz projektów planów pracy komisji rady gminy na 2014 r.
2/
Radna Teresa Doktor poinformowała, że w ramach udzielonych przez wójta odpowiedzi na
interpelacje i zapytania radnych nie otrzymała odpowiedzi:
na temat oszczędności z tytułu zmiany dostawcy energii,
kto był odpowiedzialny za przedszkole, za wykonanie odbioru.
3/

Sołtys wsi Brochocin Walenty Luszniewski:

Przypomniał o konieczności udrożnienia burzówki w Brochocinie, ponieważ zbliża się
wiosna a wraz z nią możliwość wystąpienia opadów powodujących zalewanie mienia.
Zapytał, dlaczego podczas inwentaryzacji w świetlicy wiejskiej w Brochocinie były liczone
muszle, pisuary, krany, skoro spisany był także budynek, a te rzeczy stanowią wyposażenie budynku.
Ponadto poinformował, że od dawna nie ma dostępu do starej świetlicy, ponieważ klucze do niej
znajdują się w Urzędzie Gminy. Dodał, że nie ma uwag do pracy komisji inwentaryzacyjnej.
Wójt gminy Mieczysław Słonina odpowiedział, że komisja źle przeprowadzała spis. Potwierdził, że
klucze do starej świetlicy znajdują się w Urzędzie Gminy.
4/

Sołtys wsi Zagrodno Piotr Janczyszyn:

Zwrócił się o wystąpienie z prośbą do Energetyki o wyczyszczenie bocianiego gniazda
w Zagrodnie.
Poinformował, że państwo Tymińscy z Zagrodna proszą o naprawie wału
przeciwpowodziowego.
Wójt gminy Mieczysław Słonina odpowiedział, że ten wał nie jest potrzebny.
5/

Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska:

Zapytała, czy Urząd Gminy ma kontakt z firma, która wygrała przetarg na wykonanie remontu
świetlicy wiejskiej w Olszanicy i do tej pory nie rozpoczęła prac.
Przypomniała, że w nowo wybudowanych sanitariatach przy świetlicy wiejskiej w Olszanicy
sypią się ściany. Zwróciła się z prośbą o rozwiązanie tego problemu.
Poinformowała, że mieszkańcy pytają, czy sołtysi mogliby przyjmować opłaty za śmieci.
5/

Sołtys wsi Jadwisin Leon Wijatyk:

Zgłosił pilną potrzebę założenia lampy ulicznej koło przystanku w Jadwisinie.
Zapytał, czy jest planowana modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Jadwisinie, w
kierunku posesji p. Gibasa. Zwrócił uwagę, że przy drodze w kierunku posesji p. Rajczakowskich w
Modlikowicach, o modernizację której wniosła radna Danuta Kuźniar, znajduje się tylko jedna
posesja.
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Poinformował, że podczas ostatniej powodzi zostały podcięte przez wodę dwie wierzby
rosnące na brzegu rzeki Skora w Jadwisinie koło posesji p. Kilian. Zwrócił się o usuniecie tych wierzb,
ponieważ jedna z nich z powodu pochylenia stanowi zagrożenie dla budynku.
6/

Sołtys wsi Łukaszów Edyta Hajduk:

Zgłosiła pilną potrzebę zamontowania kosza na śmieci koło tablicy ogłoszeń na osiedlu
mieszkaniowym w Łukaszowie.
Zgłosiła, że przepust pod drogą gminną na wyjeździe na drogę wojewódzką w Łukaszowie jest
przykryty poprzeczną kratką metalową, z której zniknął jeden element o długości ok. jednego metra.
Stanowi to zagrożenie dla pieszych i zmotoryzowanych użytkowników drogi, ponieważ pomiędzy
rozsuniętymi pozostałymi elementami kraty są luki.
Poinformowała, że na drodze z Zagrodna do Łukaszowa po modernizacji nawierzchni jest
duży ruch. Zapytała, czy jest możliwość zamontowania na tej drodze spowalniaczy.
Zgłosiła, że mieszkańcy Łukaszowa mają przerwy w dostawie wody.
7/

Sołtys wsi Radziechów Anna Senko:

Zgłosiła, że lampy uliczne przy drodze w kierunku zbiorników w Radziechowie świecą na
okrągło w nocy i w dzień.
Zgłosiła pilną potrzebę naprawienia przy pomocy tłucznia drogi w kierunku posesji p. Sajdak
w Radziechowie. Poinformowała, że droga jest bardzo zniszczona, ma dużo ubytków, a mieszkańcy
muszą po niej jeździć codziennie.
Przypomniała, że już wielokrotnie bezskutecznie zgłaszała pilną potrzebę naprawy mostku
koło posesji p. Fuławki w Radziechowie. Zapytała, dlaczego mostek do tej pory nie został
naprawiony i dlaczego nie otrzymała żadnej odpowiedzi na te zgłoszenia, podczas gdy na złożoną
interpelację w tej sprawie przez radnego Jana Siemianowskiego wójt odpowiedział, że mostek
zostanie naprawiony. Stwierdziła, że sprawami zgłaszanymi przez sołtysów nikt się nie zajmuje, nikt
sołtysom nie udziela odpowiedzi o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych spraw.
8/

Sołtys wsi Grodziec Jan Orzech:

Zgłosił pilną potrzebę wyremontowania nawierzchni drogi gminnej w Grodźcu od gorzelni do
drogi powiatowej w kierunku Olszanicy. W uzasadnieniu poinformował, że na drodze powiatowej
przez Grodziec jest duży ruch, jeździ ciężki sprzęt, a ze względu na turystów jest potrzebna droga
alternatywna.
Zapytał, kiedy rozpocznie się budowa nowego wodociągu w Grodźcu. Poinformował, że
obecnie po każdej awarii woda długo się oczyszcza.
Zwrócił się o dopilnowanie, aby droga Zagrodno-Łukaszów, na której został położony asfalt,
nie była podorywana przez rolników.
Do pkt 8.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady sesji.

13

Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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