Protokół Nr XXXVI.2013
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 12 grudnia 2013 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 16.oo.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
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/Edyta Hajduk
11/Adam Wałęga

-

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
projektant

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.
2.
3.
4.
5.

1

Otwarcie sesji .
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Zagrodno na 2014 r.
Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki
budżetowe na wydzielonym rachunku,
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.55.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 września
2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne
prowadzone przez Gminę Zagrodno,
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni
wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla
części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin,
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w
rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie
Jadwisin,

6.
7.
8.
9.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa naturalnego „Radziechów” w
rejonie wsi Radziechów.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Sekretarz gminy Urszula Kindler złożyła sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w
okresie między sesjami. Poinformowała, że:
1.Na wniosek strony wznowiono postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta
Gminy Zagrodno numer PP.6733.19.2013 z dnia 30 września 2013 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w Grodźcu , gmina Zagrodno.
2. Wydano decyzję o warunkach zabudowy na :
- działkach nr 685/360 , 686/361 obręb Grodziec oraz na działkach nr 565/362,
566/363, 567/364, 568/366 obręb Uniejowice gmina Zagrodno na budowę drogi leśnej stanowiącej
dojazd pożarowy nr 50 w leśnictwie Olszanica ( droga leśna dla pojazdów służby leśnej oraz
straży pożarnej),
- budowę wiaty na sprzęt rolniczy na działce nr 1/25 obręb Łukaszów
- budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 250/5 i 250/7
obręb Zagrodno,
- budowę zagrody wiejskiej , w tym : - budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy,
wiata na sprzęt rolniczy i garaż na części działki nr 983 obręb Zagrodno,
- budowę wiatrołapu przy budynku mieszkalnym nr 98 na działce nr 411
obręb Radziechów.
3. Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy na
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce . nr 396 obręb Zagrodno.
4. Wydano postanowienie
Modlikowice.
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opiniujące

podział

działki oznaczonej numerem

201/2 obręb

5. Przyjmowane są wnioski o wpis bądź zmianę w ewidencji działalności gospodarczej.
6. Na bieżąco trwa aktualizacja danych ewidencyjnych przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego
pracownika przyznano dofinansowanie dla pracodawców na kwotę 75 422 zł.
8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie na posiedzeniu w dniu
3 grudnia br. przyznała dofinansowanie do :
- realizacji programów profilaktycznych dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum ( 2 oddziały)
„Przemoc w środowisku młodzieży – odpowiedzialność nieletnich” i dla uczniów klas pierwszych i
drugich ( 4 oddziały)„ Profilaktyka Narkomanii – w tym dopalacze” - 1300 zł,
- kosztów zakupu strojów sportowych dla 20 dziewczynek uczestniczących w zajęciach
popołudniowych z aerobiku w wysokości 1200 zł,
- spotkania „Mikołajkowego” dla dzieci z rodzin Grupy AA Zagrodno w tym zakup paczek dla dzieci
oraz poczęstunek dla osób dorosłych. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 grudnia br. w sali
„EMAUS” w Zagrodnie - 1500 zł,
- konkursu plastycznego pt. „Moja ulubiona postać z utworów Juliana Tuwima” . Organizator
Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie. Celem konkursu jest profilaktyka edukacyjno –
kulturalna w zakresie przeciwdziałania przemocy poprzez twórczość artystyczną. Promuje również
zdrowy styl życia kierowany zarówno do dzieci jak i rodziców - 800 zł,
- kontynuacji zajęć pozalekcyjnych z dziećmi w okresie od m-ca października do 20 grudnia 2013
zgodnie z harmonogramem - 2600 zł ( wynagrodzenie dla nauczycieli) .
9. Zarządzeniem Wójta Gminy Zagrodno Nr 0050.145.2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zatwierdzono
skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej, której celem będzie realizacja kontroli społecznej przez
opiniowanie złożonych w Gminie wniosków w sprawach lokalowych.
10. Podpisano porozumienie z jednym z właścicieli gruntów o nieodpłatnym przekazaniu części
nieruchomości o nr dz. 62/5, przez który będzie przebiegała droga dojazdowa do zagród wiejskich we
wsi Uniejowice.
11. W trakcie załatwiania jest sprawa związana z rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy Państwem
Zielonkami a Państwem Wolskimi zamieszkałymi w miejscowości Wojciechów.
12. W trakcie załatwiania jest sprawa związana z nieodpłatnym przejęciem prawa użytkowania
wieczystego wraz z prawem własności do zabudowy nieruchomości ( dz. nr 658 położona w
Zagrodnie i dz. nr 286/3 położona w Brochocinie ) od Polskich Kolei Państwowych Spółka. z siedzibą
w Warszawie w celu przekształcenia ich na ścieżki rowerowe.
13. Złożono wniosek o przyznanie pomocy w związku z ogłoszonym konkursem dot. gospodarki
wodno-ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na
zadanie „BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAGRODNIE”,
wnioskowa kwota dotacji wynosi 390 000,00 zł.
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14. Realizowane są roboty budowlane na zadaniu pod nazwą:” Adaptacja budynku poszkolnego na
mieszkania socjalne w Olszanicy”.
15. Wykonywany jest remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Gminy.
16. Zamontowano zbiornik bezodpływowy ( szambo) przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie.
17. Zamontowano spowalniacze wraz z oznakowaniem na drodze gminnej przy posesji nr 84 w
Zagrodnie.
18. Wymieniono skorodowane przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego w miejscowości
Grodziec 52.
19. Zamontowano nową wiatę przystankową w miejscowości Grodziec.
20. Ustawiono znaki drogowe na drodze Łukaszów-Zagrodno.
21. Usunięto usterki stacji uzdatniania wody w Brochocinie.
22.Rozliczono wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonane w miesiącu
październiku. Wystawiono 205 upomnień do zapłaty za miesiąc październik. Wysłano 175 upomnień
do zapłaty z tytułu zaległości za miesiąc październik. Wystawiono 32 tytuły wykonawcze.
23. Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w miesiącu listopadzie
odebrano:
-

67,22 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
0,984 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych,
3,346 Mg opakowań szklanych,
0,251 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
0,390 Mg opakowań z papieru i tektury.

24. W postępowaniu w trybie rozpoznania cenowego na wykonanie zamówienia o wartości
szacunkowej do 14 000 euro netto pn.: „Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych”, tj. zakup 14 pojemników 1100 l – frakcja szkło i 12 pojemników 2,5 m3 – frakcja
plastik, wybrana została oferta firmy SULO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa. Cena
oferty (brutto) – 25.485,60 zł. Termin realizacji – do dnia 20 grudnia 2013 r. W związku z powyższym
od miesiąca stycznia zostanie rozszerzony zakres umowy z firmą RPK Sp. z o.o. w Złotoryi obejmujący
obsługę dodatkowych 12 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Całkowity wzrost
kosztów świadczenia usług – 27 844,30 zł, tj. 4.640,72 zł miesięcznie.
25. Ponownie wezwano firmę PPHU „WTÓRPOL” Leszek Wojteczek Skarżysko-Kamienna oraz APT
CREATIVE Jarosław Mazik Wierzchosławice do usunięcia pojemników do zbiórki odzieży używanej
i tekstyliów zlokalizowanych na terenie Gminy Zagrodno.
26. Wydano 4 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Wszczęto 18 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
27. Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
28. Z informacji przedłożonych przez przedsiębiorców wynika, że w okresie sprawozdawczym
nikt nie zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych.
29. Zostały zgłoszone do odbioru dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków w
miejscowościach Zagrodno i Radziechów. Wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie w postaci
częściowego zwrotu wydatków poniesionych na budowę przydomowych oczyszczalni.
30. Wysłano zapytania ofertowe w sprawie zawarcia umowy na dostarczanie bezdomnych
psów z terenu naszej gminy w 2014 r. do schronisk w Legnicy, Wałbrzychu i Dzierżoniowie.
31. Na wniosek Przedsiębiorstwa Higieny Komunalnej TRANS - FORMES Wrocław dokonano
wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej dla tego przedsiębiorstwa.
32. Zostało wydanych 8 decyzji zezwalających na usunięcie 160 drzew dla osób fizycznych.
Ponadto na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi wystąpiliśmy z wnioskiem do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o uzgodnienie warunków usunięcia
Jednej brzozy w miejscowości Uniejowice.
Do pkt 3.
Radny Piotr Janczyszyn:
Wniósł o połatanie drogi gminnej w kierunku byłego SKR w Zagrodnie. Poinformował, że na
wcześniej składaną interpelację w tej sprawie otrzymał odpowiedź, że w budżecie gminy nie ma
środków finansowych na ten cel. Wyjaśnił, że sprawa jest pilna, w związku z czym ponownie wnosi o
jej załatwienie.
Wniósł o jak najszybsze wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej w Zagrodnie od
mostu do posesji p. Kłacza.
Zapytał, ile gmina zaoszczędziła na reorganizacji oświaty w gminie.
Zapytał, czy gmina w zakresie gospodarki odpadami osiąga wymagany poziom recyklingu, czy
będzie płaciła kary.
Zapytał, czy zostało ustalone, gdzie kończy się pobocze drogi wojewódzkiej na odcinku przy
sklepie samoobsługowym i zakładzie opieki zdrowotnej w Zagrodnie
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że w ubiegłej kadencji rady gminy
pan Kiekszuk z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei ustalił, iż granica pasa drogi wojewódzkiej kończy się
na asfalcie.
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Radny Piotr Janczyszyn poddał pod wątpliwość ustalenie, że przy drodze wojewódzkiej poza
asfaltem nie ma pasa drogowego. Zwrócił się o ponowne ustalenie właścicieli i granic tego terenu w
oparciu o mapy.
Radny Tadeusz Suchecki poinformował, że w ubiegłej kadencji Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi
także nie chciał uznać pasa drogowego przy Policji w Zagrodnie, gdzie należało wykonać
odprowadzenie wody. Ostatecznie okazało się, że teren mieści się w granicach pasa drogowego, a
powiat te roboty wykonał.

Radny Maciej Koszelowski:
W oparciu o wyjaśnienia udzielone przez pracownika Urzędu Gminy poinformował, że
Gminna Rada Sportu dokonała podziału środków zaplanowanych w budżecie gminy na 2014 r. na
działalność klubów sportowych (dz. 926). Na terenie gminy funkcjonują cztery piłkarskie kluby
sportowe i klub jujitsu. Gminna Rada Sportu ze 113 tys. zł przewidzianych na działalność klubów
sportowych w 2014 r. przyznała do dyspozycji klubu jujitsu środki w wysokości 3 tys. zł brutto.
Zwrócił się o poinformowanie, dlaczego przedstawiciel klubu jujitsu nie został zaproszony na to
posiedzenie, kto uczestniczył w podziale tych środków – imiennie, jakie były kryteria podziału.
Poinformował, że członkowie klubu jujitsu także wyjeżdżają na turnieje, promują Gminę Zagrodno,
mają już w tym zakresie osiągnięcia ( medale). Poinformował, że odnosi wrażenie, iż większość
radnych w sposób bierny uczestniczy w tworzeniu budżetu gminy, ma zbyt mało czasu, żeby się do
niego odnieść, żeby go korygować, czego przykładem jest także wybór dróg przewidzianych do
modernizacji przy udziale Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wyjaśnił, że chodzi o to, żeby radni
na komisjach mogli czynnie uczestniczyć w planowaniu budżetu, ponieważ do tej pory są stawiani
pod ścianą.
-

Zwrócił się o wyjaśnienie, na jakich zasadach użytkowane są działki nauczycielskie.

Radna Teresa Doktor:
Zapytała, dlaczego w Wójtowych Wieściach została zamieszczona informacja, że adaptacja
budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania będzie kosztowała 750 tys. zł, skoro wszystkie
koszty mają się zamknąć kwotą 850 tys. zł. Wniosła, aby w najbliższym wydaniu Wójtowych Wieści
zostało zamieszczone sprostowanie w tej sprawie.
Zwróciła się o podanie prawdziwego powodu zamknięcia przedszkola w Zagrodnie.
Nadmieniła, że w tej sprawie każdy mówi co innego.
Poinformowała, że otrzymała dokumenty dotyczące wybudowanej studni przy stacji
uzdatniania wody w Olszanicy. Zwróciła się o wyjaśnienie, jakim prawem ta studnia została
postawiona.
Poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na zapytanie, ile gmina zaoszczędziła na
zmianie operatora , sprzedawcy energii.
Radny Jan Siemianowski:
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Zapytał, dlaczego nie można użytkować sali gimnastycznej przy Filii Szkoły Podstawowej w
Radziechowie, dlaczego ta sala jest nieczynna, dlaczego nie mogą w niej ćwiczyć dzieci. Zwrócił się o
udzielenie w tej sprawie odpowiedzi na piśmie.
Wniósł o wykonanie doraźnej naprawy drogi w Radziechowie w kierunku posesji p. Puciato.
Poinformował, że w roku 2014 przewidziane jest wykonanie modernizacji nawierzchni tej drogi, ale
obecnie stan nawierzchni jest na tyle zły, że wymaga pilnej naprawy poprzez połatanie ubytków.
Radna Walentyna Tkaczyszyn:
Zgłosiła pilną potrzebę uzupełnienia metalowej kraty na wyjeździe z drogi gminnej na drogę
wojewódzką w Łukaszowie.
Wniosła o nawiezienia tłucznia na drogę gminną koło sklepu w Łukaszowie. Poinformowała,
że w drodze jest wyrwa stanowiąca zagrożenie dla użytkowników.
Zwróciła się o dokładne sprawdzanie wpłat za śmieci, ponieważ niektórzy mieszkańcy
otrzymują upomnienia za brak wpłat, pomimo, że chodzi tylko o to, iż na wpłatach do końca roku nie
jest napisany miesiąc, za który wpłata jest dokonana.
Radna Antonina Rystau:
Poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na interpelacje złożone na sesji w dniu
30 października 2014 r. w sprawie dróg. W miejscowości Wojciechów był wkopywany kabel od
wiatraków. Podczas tych robót zostały uszkodzone drogi, które pomimo deklaracji, do dnia
dzisiejszego nie zostały naprawione. Drogi te są w bardzo złym stanie. Sprawa dotyczy drogi
pomiędzy posesją p. Mirka a posesją p. Grabki , w kierunku posesji p. Wujdy i pól. Na drodze są
dziury i błoto. Z tego powodu wymaga ona pilnej naprawy. Kolejna droga to droga w kierunku tzw.
bazy. Asfalt na tej drodze jest popękany, poza tym droga się kurczy, powstaje przy niej co raz większe
osuwisko. Pilnej naprawy wymaga droga w kierunku byłego wysypiska odpadów, przy której też są
budynki mieszkalne, droga do posesji p. Pawlińskich i do p. Skrukwów. Przypomniała, że już
wielokrotnie zgłaszała pilną potrzebę naprawy drogi do posesji p. Franczaka.
Zwróciła się o podanie zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach modernizacji
świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. Zapytała, czy modernizacją objęta jest wymiana instalacji
elektrycznej. Poinformowała, że podczas przygotowywania spotkania andrzejkowego w świetlicy
paliła się instalacja elektryczna.
Radny Jan Łuc przekazał radcy prawnemu odpowiedź otrzymaną od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na pismo w sprawie lipy oraz przycięcia konarów w alei lipowej w Grodźcu. Zwrócił się o
omówienie tej odpowiedzi.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Wniósł o przeniesienie lampy ulicznej na tzw. Zielonym Wzgórzu w Uniejowicach na miejsce,
na którym była przed powodzią, o zamontowanie lampy przy drodze na tzw. Kolonii Gaweckich na
odcinku, przy którym powstały nowe domy oraz koło posesji p. Gula, między garbatym mostem w
stronę Wojcieszyna.

7

Zgłosił pilną potrzebę postawienia pojemnika na szkło na tzw. Zielonym Wzgórzu w
Uniejowicach.
Poinformował, że dwa tygodnie po wykonaniu na nowej elewacji świetlicy wiejskiej w
Uniejowicach farba proszkuje się i sypie.
Radny Waldemar Chudziński poinformował, że w okolicy zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę
Zagrodno – Łukaszów konieczne jest postawienie znaków A6B i A6C, ponieważ na tym odcinku drogi
pojazdy się wyprzedzają.
Radny Tadeusz Suchecki poinformował, że w miejscowości Zagrodno są obszary, na których do tej
pory nie ma oświetlenia ulicznego. Przypomniał, że dawniej to sołtys z radnym podczas oględzin
spisywał potrzeby w tym zakresie. Stwierdził, że na bazie takich zapotrzebowań, proporcjonalnie do
liczby mieszkańców, należy rozbudowywać oświetlenie we wszystkich miejscowościach naszej gminy,
ponieważ jest to konieczne.
Radny Waldemar Chudziński stwierdził, że dodatkowo należy zwrócić uwagę, co oświetlają istniejące
lampy uliczne. Poinformował, że w Wojciechowie pierwsza lampa od strony Chojnowa świeci
kierowcom prosto w oczy.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski przypomniał, że ta sprawa była już rozpatrywana
w poprzedniej kadencji rady gminy. Energetyka stoi na stanowisku, że nie ma możliwości
przekierowania tej lampy, może jedynie tą lampę zdjąć.
Radny Walenty Luszniewski poinformował, że nie zgadza się z tym, że oświetlenie uliczne powinno
być rozbudowywane proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Dodał, że sołtysi składali w Urzędzie
Gminy zapotrzebowanie w zakresie rozbudowy oświetlenia w sołectwach. Stwierdził, że należy to
wykonać raz, a porządnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski potwierdził złożenie przez sołtysów
zapotrzebowań na oświetlenie uliczne. Poinformował, że w budżecie gminy zostały
zagwarantowane środki finansowe na wykonanie dokumentacji, a wójt będzie podejmował decyzje
w oparciu o złożone zapotrzebowania.
Radny Mateusz Korczowski zwrócił się o przypomnienie radnym, co to jest interpelacja, a co to są
sprawy różne.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali projekt planu pracy Rady Gminy Zagrodno na 2014 r. wypracowany w dniu
25 listopada 2013 r. na posiedzeniu przewodniczącego rady gminy , wiceprzewodniczącego rady
gminy i przewodniczących komisji rady gminy, które zostało zwołane przez przewodniczącego rady
gminy na postawie § 20 ust.2 Statutu Gminy Zagrodno. Odczytał projekt planu pracy Rady Gminy
Zagrodno na 2014 r., a następnie otworzył dyskusję. W związku z tym, że radni nie zabrali głosu w
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dyskusji , stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i poddał pod głosowanie plan pracy Rady
Gminy Zagrodno na 2014 r.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła plan pracy na 2014 r.
Do pkt 5.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
Odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2013 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Piotr Janczyszyn zwrócił się o wyjaśnienie zwiększenia wydatków o kwotę 50.106,00 zł.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że po posiedzeniu komisji wpłynęła do Urzędu Gminy
decyzja Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej z rezerwy subwencji ogólnej z tytułu
wypłaconych odpraw emerytalnych.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych
i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI.256.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dochodów
gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. Odczytał projekt
uchwały, a następnie poinformował, że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy odbytego w dniu 2 grudnia 2013 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, 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 15 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
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Uchwała Nr XXXVI.257.2013 Rady Gminy Zagrodno zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku stanowi załącznik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nr 5 do protokołu.
------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX.55.2011 Rady
Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Zagrodno. Odczytał projekt uchwały, a następnie
poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu
2 grudnia 2013 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu,
w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI.258.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.55.2011 Rady
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gminy Zagrodno z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Zagrodno stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie
rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie
miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin.
Odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu
i Infrastruktury Gminy w dniu 2 grudnia 2013 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał treść pierwszej z bloku dziesięciu uwag
wniesionych przez pana Marka Kwapisza do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą
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towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w
obrębie Jadwisin. Następnie otworzył dyskusję, w której radnie nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i zapytał, kto z radnych jest za decyzją wójta nie
uwzględniającą tej uwagi.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za decyzją wójta nie uwzględniającą
uwagi wniesionej przez pana Marka Kwapisza.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał treść drugiej z bloku dziesięciu uwag
wniesionych przez pana Marka Kwapisza do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą
towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w
obrębie Jadwisin. Następnie otworzył dyskusję, w której radnie nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i zapytał, kto z radnych jest za decyzją wójta nie
uwzględniającą tej uwagi.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za decyzją wójta nie
uwzględniającą uwagi wniesionej przez pana Marka Kwapisza.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał treść trzeciej z bloku dziesięciu uwag
wniesionych przez pana Marka Kwapisza do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą
towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w
obrębie Jadwisin. Następnie otworzył dyskusję, w której radnie nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i zapytał, kto z radnych jest za decyzją wójta nie
uwzględniającą tej uwagi.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za decyzją wójta nie
uwzględniającą uwagi wniesionej przez pana Marka Kwapisza.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał treść czwartej z bloku dziesięciu uwag
wniesionych przez pana Marka Kwapisza do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą
towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w
obrębie Jadwisin. Następnie otworzył dyskusję, w której radnie nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i zapytał, kto z radnych jest za decyzją wójta nie
uwzględniającą tej uwagi.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za decyzją wójta nie
uwzględniającą uwagi wniesionej przez pana Marka Kwapisza.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał treść piątej z bloku dziesięciu uwag
wniesionych przez pana Marka Kwapisza do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą
towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w
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obrębie Jadwisin. Następnie otworzył dyskusję, w której radnie nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i zapytał, kto z radnych jest za decyzją wójta nie
uwzględniającą tej uwagi.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za decyzją wójta nie
uwzględniającą uwagi wniesionej przez pana Marka Kwapisza.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał treść szóstej z bloku dziesięciu uwag
wniesionych przez pana Marka Kwapisza do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą
towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w
obrębie Jadwisin. Następnie otworzył dyskusję, w której radnie nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i zapytał, kto z radnych jest za decyzją wójta nie
uwzględniającą tej uwagi.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za decyzją wójta nie
uwzględniającą uwagi wniesionej przez pana Marka Kwapisza.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał treść siódmej z bloku dziesięciu uwag
wniesionych przez pana Marka Kwapisza do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą
towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w
obrębie Jadwisin.
Radny Waldemar Chudziński zapytał, czy osoba, która wniosła te uwagi, miała dostęp do
dokumentacji.
Projektant Adam Wałęga poinformował, że w dyskusji publicznej pan Marek Kwapisz złożył trzy
uwagi. Dodał, że ponadto pan Marek Kwapisz wniósł na piśmie siedem zapytań – sugestii.
Zapytania-sugestie zakwalifikowano jako uwagi po to, żeby wójt o nich rozstrzygnął.
Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15
radnych i zapytał, kto z radnych jest za decyzją wójta nie uwzględniającą tej uwagi.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za decyzją wójta nie
uwzględniającą uwagi wniesionej przez pana Marka Kwapisza.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał treść ósmej z bloku dziesięciu uwag
wniesionych przez pana Marka Kwapisza do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą
towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w
obrębie Jadwisin. Następnie otworzył dyskusję, w której radnie nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i zapytał, kto z radnych jest za decyzją wójta nie
uwzględniającą tej uwagi.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za decyzją wójta nie
uwzględniającą uwagi wniesionej przez pana Marka Kwapisza.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał treść dziewiątej z bloku dziesięciu uwag
wniesionych przez pana Marka Kwapisza do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą
towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w
obrębie Jadwisin. Następnie otworzył dyskusję, w której radnie nie zabrali głosu, w związku z czym
zwrócił się do projektanta pana Adama Wałęgi o omówienie wskaźnika intensywności.
Po wystąpieniu projektanta przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali
obrad obecność 15 radnych i zapytał, kto z radnych jest za decyzją wójta nie uwzględniającą tej
uwagi.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za decyzją wójta nie
uwzględniającą uwagi wniesionej przez pana Marka Kwapisza.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał treść dziesiątej z bloku dziesięciu uwag
wniesionych przez pana Marka Kwapisza do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą
towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części działki nr 241/2 położonej w
obrębie Jadwisin. Następnie otworzył dyskusję, w której radnie nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i zapytał, kto z radnych jest za decyzją wójta nie
uwzględniającą tej uwagi.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za decyzją wójta nie
uwzględniającą uwagi wniesionej przez pana Marka Kwapisza.
Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność
15 radnych i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI.259.2013 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni
wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin dla części
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działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin. Odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował,
że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu 2 grudnia 2013 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, 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 15 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI.260.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dla części działki nr 241/2 położonej w obrębie Jadwisin stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa
naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów. Odczytał projekt uchwały, a następnie
poinformował, że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu
2 grudnia 2013 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, 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 15 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVI.261.2013 Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------naturalnego „Radziechów” w rejonie wsi Radziechów stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Do pkt 6.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że radni otrzymają na piśmie odpowiedzi na
złożone interpelacje i zapytania.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń w ustosunkowaniu się do interpelacji w sprawie wpłat z tytułu opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyjaśniła, że całą procedurę w tym zakresie regulują
przepisy ordynacji podatkowej. Poinformowała, że wpłata dokonana za konkretny miesiąc musi być
tak zarachowana, pracownik nie może z urzędu dokonać przerachowania takiej wpłaty. Dodała, że
zdarzają się wpłaty, z których nie wynika kto ich dokonał i za jaki miesiąc.
Radna Walentyna Tkaczyszyn stwierdziła, że przed wysłaniem upomnienia pracownik powinien
zadzwonić do danej osoby i ustalić, czy jego wysłanie jest zasadne.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że w gminie jest ponad 1400 płatników opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a urzędnik na wysłanie upomnienia ma 14 dni od daty
upływu terminu na dokonanie opłaty. Konsekwencją braku wpłaty pomimo wezwania(upomnienia)
jest wystawienie tytułu wykonawczego, w ślad za czym poborca pójdzie w teren. Dodała, że
pracownicy często dzwonią do mieszkańców w sprawie opłat. Na 1400 gospodarstw domowych
zdarzają się też przypadki, że upomnienie zostało wysłane, chociaż opłata została wniesiona.
Radca prawny Marian Tarnowski, w ustosunkowaniu się do pisma otrzymanego od radnego Jana
Łuca zwrócił uwagę, że gminę na zewnątrz reprezentuje wójt. Wyjaśnił, że w związku z pismem
wysłanym przez radnego do konserwatora zabytków wójt będzie musiał wysłać pracownika w teren
w celu dokonania oględzin drzew, a następnie wynająć firmę z uprawnieniami konserwatorskimi do
usunięcia gałęzi z zabytkowych drzew.
Do pkt 7.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie- 15 głosami „za”.
Do pkt 8.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że 18 grudnia 2013 r.
o godz. 14.oo w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy.
2/

Radna Teresa Doktor:

W odniesieniu do wykonywanej adaptacji budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania
zapytała, czy to prawda, że w mieszkaniu p. Smoleń, które znajduje się w tym budynku, nie będą
wymieniane okna. Poinformowała, że p. Smoleń miesięcznie płaci za to mieszkanie czynsz w
wysokości 100 zł.
Poinformowała, że w Olszanicy nie świecą lampy uliczne od posesji p. Blachy w górę.
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Sołtys wsi Anna Lisowska poinformowała, że uszkodzenie zostało już zgłoszone.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że budynek poszkolny w Olszanicy
będzie remontowany kompleksowo. Okna w mieszkaniu p. Smoleń będą musiały być wymienione.
Radna Antonina Rystau poinformowała, że wszystkie awarie oświetlenia ulicznego zgłasza
bezpośrednio do Energetyki w Chojnowie. Daje to gwarancję szybkiego ich usuwania.
3/
Radny Stanisław Bachmatiuk zwrócił się o ustalenie, jaki byłby koszt wykonania odnowienia
operatu ewidencji gruntów dla Uniejowic . Wniósł o wypracowanie porozumienia ze Starostwem
Powiatowym w Złotoryi co do wspólnego sfinansowania tego zadania, ponieważ dla mieszkańców
Uniejowic jest to bardzo potrzebne.
Radny Mateusz Korczowski zwrócił się do pani sekretarz o wyjaśnienie radnemu, czyim
obowiązkiem jest wykonanie tego zadania.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że wykonanie odnowienia operatu gruntów jest
zadaniem powiatu. Gmina nie może partycypować w kosztach realizacji tego zadania na zasadzie
porozumienia. Powiat może ubiegać o środki z zewnątrz na ten cel.
Radny Stanisław Bachmatiuk zwrócił się o ponowne wystąpienie w tej sprawie do powiatu.
4/
Radny Piotr Janczyszyn zapytał, czy i kiedy zostanie zakupiona i zamontowana klapa na
studzience melioracyjnej koło hydroforni w Zagrodnie. Przypomniał, że klapa ma zapobiec cofaniu
się wody, co powoduje zalewanie terenu i mienia.
5/

Sołtys Zagrodno –Osiedle Czesław Gap:

Zwrócił uwagę, że od dwóch miesięcy nie została załatwiona sprawa brakujących prętów w
pokrywie studzienki w chodniku dla pieszych przy drodze wojewódzkiej koło zjazdu na bazę w
Zagrodnie.
Poinformował, że lampy uliczne przy drodze wojewódzkiej w stronę osiedla w Zagrodnie
oświetlają teren AGROFARMER –a , a nie chodnik dla pieszych, należy je odwrócić. Dodał, że światło
z lamp dodatkowo przesłaniają gałęzie drzew. Ponadto zwrócił się o założenie lampy koło świetlicy
na osiedlu w Zagrodnie, która oświetlałaby teren świetlicy, drogę gminną i parking.
3/
Sołtys wsi Grodziec Jan Orzech poinformował, że po huraganie w alei lipowej w Grodźcu była
stłuczka, w aucie została wybita szyba. Poinformował, że aktualnie na tym odcinku prace
porządkowe wykonują służby drogowe. Zaproponował zwrócenie się do nich o usunięcie suchych
konarów i podcięcie gałęzi lip.
Radna Teresa Doktor w oparciu o posiadane odpowiedzi na pisma w tej sprawie poinformowała, że
to są drzewa zabytkowe i nie można ich ruszać, pomimo, że z powodu spadających suchych konarów
z tych drzew był już wypadek.
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Radca prawny Marian Tarnowski wyjaśnił, że zarządca drogi będzie odpowiadał, jeżeli coś złego
zdarzy się na tym odcinku drogi z powodu tych drzew, chociaż one są zabytkowe. Poinformował, że
konserwator zabytków w piśmie do p. Łuca pisze, że to wójt odpowiada za stan drzewostanu przy
drogach gminnych i jeżeli zwróci się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie pielęgnacji tego
drzewostanu, to taką zgodę dostanie ze wskazaniem, że prace te ma wykonać uprawniona do tego
firma.
4/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska poinformowała, że w ubiegłym roku zgłaszała pilną
potrzebę podcięcia gałęzi lip rosnących przy drodze wojewódzkiej koło posesji p. Kuźmiak i
p. Tokarczuka w Olszanicy. Dodała, że podczas ostatniej wichury spadało z tych drzew dużo suchych
gałęzi.
5/

Sołtys wsi Radziechów Anna Senko:

Poinformowała, już dwa lata prosi o ścięcie suchej lipy przy drodze gminnej w Radziechowie
koło stawu przy posesji p. Sawy.
Poinformowała, że p. Pawłowska z Radziechowa zgłosiła, że nie odebrano od niej śmieci.
Dodała, że powodem takich sytuacji jest zły stan drogi do tej posesji. Nadmieniła, że już raz na tej
drodze zakopała się śmieciarka. Zwróciła się o nawiezienie tłucznia na tą drogę, ponieważ
p. Pawłowscy już raz ją utwardzali, ale pomimo to auta grzęzną.
6/

Sołtys wsi Łukaszów Edyta Hajduk:

Poinformowała, że autobus wożący uczniów Gimnazjum w Zagrodnie jeździ drogą gminną
Zagrodno-Łukaszów. Zapytała, czy tą drogą mogą jeździć autobusy.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że przy drodze stoi znak
ograniczający wjazd dla pojazdów pow. 8 ton.
Zgłosiła pilną potrzebę naprawy dróg w Łukaszowie, tj. dojazdowej do planowanego osiedla,
do posesji p. Bułat i p. Kawki.
Poinformowała, że podczas ostatniej wichury spadały na drogę gminną dachówki z budynku
gospodarczego, którego współwłaścicielem jest gmina.
Do pkt 9.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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