Protokół Nr XXXVII.2013
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 30 grudnia 2013 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 14.55
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli:
-------------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Urszula Kindler
3/ Violetta Piętoń
4/ Józef Kuźniar
5/ Anna Lisowska
6/ Czesław Gap
7/ Anna Senko
8/ Leon Wijatyk
9/ Jan Orzech
10/Edyta Hajduk
11/Bernadyna Siemianowska

-

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Sołtys wsi Modlikowice
Sołtys wsi Olszanica
Sołtys Zagrodno-Osiedle
Sołtys wsi Radziechów
sołtys wsi Jadwisin
Sołtys wsi Grodziec
Sołtys wsi Łukaszów
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zagrodnie

12/Damian Zajdel
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Do pkt 1.
Wiceprzewodniczący rady gminy Maciej Koszelowski otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność.
Następnie poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali porządek. Wobec
braku wniosków o wprowadzenie zmian, odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał:
zmieniająca uchwałę nr XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości,
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno,
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014,
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Sprawy różne.
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8. Zamknięcie sesji.
Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Poinformował, że:
1/ Na wszystkich stanowiskach podsumowywany jest rok 2013.
2/ Wykonawca rozpoczyna remont świetlicy wiejskiej w Olszanicy. Termin zakończenia robót upływa
30 kwietnia 2014 r.
3/Budynek poszkolny w Olszanicy adaptowany jest na mieszkania socjalne.
4/ Wykonywany jest remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Gminy.
5/ Zamontowano zbiornik bezodpływowy przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie.
6/ Zamontowano spowalniacze wraz z oznakowaniem na drodze gminnej przy posesji nr 84 w
Zagrodnie.
7/ Wymieniono skorodowane przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego w miejscowości
Grodziec.
8/ Zamontowano nową wiatę przystankową w miejscowości Grodziec.
9/ Rozliczono remonty cząstkowe dróg gruntowych.
10/W dniu 10 grudnia br. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Sportu w Zagrodnie, na którym
pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu gminy na 2014 r. w dziale kultura fizyczna i sport oraz
plan budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie.
Podczas posiedzenia poruszono temat szatni dla Klubu Sportowego „SKORA” Jadwisin. Ponadto
zawnioskowano, aby w budżetach szkół były zabezpieczone środki w wysokości po 1500 zł na cele
sportowe.
11/Wydano osiem decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi . Wszczęto jedno postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na bieżąco przyjmowano korekty deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12/Z informacji przedłożonych przez przedsiębiorców wynika, że w okresie sprawozdawczym nie
zawarto umowy na wywóz nieczystości ciekłych.
13/Dokonano odbioru trzech przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Zagrodno,
Radziechów i Olszanica, na które zostało przyznane dofinansowanie z budżetu gminy na łączną kwotę
10 209,60 zł.
14/Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu rozpatrzenie wniosku mieszkańców, tzw.
Zielonego Wzgórza w Uniejowicach w sprawie odprowadzenia ścieków.
15/Podpisano umowę z Legnickim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Legnicy na usługi w zakresie
ochrony nad bezdomnymi zwierzętami.
16/Odłowiono rannego jastrzębia.
Do pkt 3.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Ponownie zwrócił się o wymianę tablicy ogłoszeń na kolonii złotoryjskiej w Uniejowicach.
Poinformował, że tablica cała się rozlatuje. Ponadto wniósł, aby ¼ powierzchni każdej tablicy
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ogłoszeń była zabezpieczona na ogłoszenia wieszane przez sołtysów, ponieważ mieszkańcy nie
mają możliwości przeczytania tych ogłoszeń, gdyż są zrywane lub zaklejane innymi ogłoszeniami.
Zgłosił, że wiata przystankowa na kolonii grodziskiej w Uniejowicach rozsypuje się. Wniósł
o wymianę tej wiaty na nową.
Zgłosił, że część lamp ulicznych w Uniejowicach świeci za długo, do godziny 8.oo, kiedy jest
już jasno.
Poinformował, że metalowy pojemnik na odzież używaną , który od dwóch miesięcy miał
być zabrany z przystanku koło drewnianego mostu w Uniejowicach, nadal stoi i utrudnia dostęp do
tablicy ogłoszeń.
Radny Tadeusz Suchecki w nawiązaniu poinformował, że rozstawione po gminie pojemniki na
odzież używaną prawdopodobnie nie należą do PCK, a prowadzona przy ich użyciu zbiórka odzieży
w ogóle nie ma nic wspólnego ze zbożnym celem.
Radna Antonina Rystau:
Zgłosiła, że na budynku poszkolnym w Wojciechowie po ostatnich wiatrach dwa kominy są
nieszczelne, a jeden został jeszcze bardziej uszkodzony. Zapytała, jakie są plany co do remontu tego
budynku, ponieważ mieszkańcom grozi zaczadzenie.
Zgłosiła, że na granicy powiatu legnickiego i złotoryjskiego przed miejscowością Wojciechów
tablica informacyjna jest zgięta, wymaga poprawienia.
Radny Piotr Janczyszyn zwrócił się o zamontowanie kosza przy budynku w Zagrodnie, w którym był
zakład wulkanizacyjny. Poinformował, że na budynku znajduje się tablica ogłoszeń. Wszystkie
zrywane ogłoszenia są rozwiewane wokół, ponieważ obecnie nie ma kto ich zbierać.
Radna Walentyna Tkaczyszyn zgłosiła, że nie ma części kraty metalowej na wyjeździe z drogi
gminnej na drogę wojewódzką w Łukaszowie. Zwróciła się o jej uzupełnienie.
Do pkt 4.
1/
Wiceprzewodniczący rady gminy Maciej Koszelowski 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, a następnie poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury
gminy w dniu 18 grudnia 2013 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Radny Waldemar Chudziński zwrócił się o:
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy nowego wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu czytelnym , żeby nie trzeba było jej
szukać,
zaktualizowanie harmonogramu wywozu śmieci, ponieważ zamieszczony harmonogram
obowiązuje do końca bieżącego roku.
Wiceprzewodniczący rady gminy Maciej Koszelowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych
i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII.262.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXVI.196.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nieruchomości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------2/
Wiceprzewodniczący rady gminy Maciej Koszelowski poinformował, że radni pismem z dnia
18 listopada 2013 r. otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zagrodno. Odczytał projekt uchwały. Następnie poinformował, że dnia
3 grudnia 2013 r. wpłynęła do rady gminy uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zagrodno przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2014 r. Regionalna Izba
Obrachunkowa wydała opinię pozytywną. Odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Następnie poinformował, że dnia 18 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy, na którym był omawiany projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący rady gminy Maciej Koszelowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali
głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII.263.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

3/
Wiceprzewodniczący rady gminy Maciej Koszelowski poinformował, że radni pismem z dnia
18 listopada 2013 r. otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
Odczytał projekt uchwały. Następnie poinformował, że:
Dnia 3 grudnia 2013 r. wpłynęła do rady gminy uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie opinii o przełożonym przez wójta gminy projekcie
uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2014 r. Odczytał uchwałę. Regionalna Izba Obrachunkowa
wydała pozytywną opinię w tej sprawie.
Dnia 6 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia, na
którym był analizowany projekt budżetu gminy na 2014 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu gminy na 2014 r. Odczytał opinię komisji w tej sprawie.
Gminna Rada Sportu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia br. po przeanalizowaniu pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2014 r. w dziale Kultura Fizyczna i Sport. Odczytał opinię w
tej sprawie.
Dnia 18 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy, na
którym projekt budżetu gminy na 2014 r. został przeanalizowany i pozytywnie zaopiniowany.
Odczytał opinię komisji.
Następnie wiceprzewodniczący rady gminy Maciej Koszelowski otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------budżetu gminy na rok 2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------4/
Wiceprzewodniczący rady gminy Maciej Koszelowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2014. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że dnia 6 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie
Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia, na którym projekt uchwały był omawiany.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Następnie wiceprzewodniczący rady gminy Maciej Koszelowski 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.
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Uchwała Nr XXXVII.265.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Narkomanii na rok 2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------Do pkt 5.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
Zostanie przeprowadzony przegląd tablic ogłoszeń. Powierzchnie ogłoszeniowe zostaną w
niektórych miejscach zwiększone. Jest to niezbędne ze względu na wyeliminowanie wieszania
ogłoszeń na drzewach mając na względzie fakt, że najbliższy rok będzie rokiem wyborczym.
Wiata przystankowa na kolonii grodziskiej w Uniejowicach wymaga wymiany. Zadanie będzie
realizowane w ramach przyszłorocznego budżetu gminy.
W połowie stycznia 2014 r. przy udziale przedstawiciela firmy TAURON zostanie
przeprowadzony na terenie gminy przegląd oświetlenia ulicznego. Po przeglądzie zostanie
opracowany plan działania w zakresie rozbudowy i budowy nowej sieci.
Pojemniki na odzież używaną stoją w zatokach autobusowych i na terenach kościelnych,
które nie są we władaniu gminy. Pomimo wezwań właściciel nie usunął tych pojemników. Nadal
prowadzone są starania o ich usunięcie z terenu naszej gminy. Jedna z gmin, która zdecydowała się
na zebranie pojemników w jedno miejsce, ma wytoczony proces przez właściciela za ich zniszczenie.
Budynek poszkolny w Wojciechowie zostanie sprzedany w takim stanie technicznym, w jakim
jest, w oparciu o wycenę. O jego remoncie będzie decydowała wspólnota mieszkaniowa.
Interpelacja w sprawie zgiętej tablicy przed miejscowością Wojciechów zostanie przesłana
do Zarządu Powiatu Złotoryjskiego.
Do połowy stycznia przyszłego roku krata znajdująca się na wyjeździe z drogi gminnej na
drogę wojewódzką w Łukaszowie zostanie wymieniona lub uzupełniona.
Przy budynku w Zagrodnie, w którym mieścił się zakład wulkanizacyjny, kosz zostanie
postawiony niezwłocznie, jeżeli Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie ma kosze na stanie.
Do pkt 6.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie- 14 głosami „za”.
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Do pkt 7.
Podczas obrad nie zgłoszono spraw różnych.
Do pkt 8.
Wiceprzewodniczący rady gminy Maciej Koszelowski zamknął obrady sesji.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Maciej Koszelowski
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