Protokół Nr XXXVIII.2014
z Sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 30 stycznia 2014 r. w Świetlicy Remizy OSP w Zagrodnie.

Obrady trwały od godziny 14.00 do godziny 17.20.
W sesji uczestniczyło 15 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/Damian Zajdel

-

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

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Do pkt. 1.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski 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.
2.
3.
4.
5.
-

-

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zagrodno za 2013 r.
Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.,
zmieniająca uchwałę Nr XXXVI.257.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym
rachunku,
zmieniająca uchwałę Nr XXXV.255.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, leśny i rolny,
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014,
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Zagrodno.
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6. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Gminy Zagrodno za 2013 r.:
- Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy,
- Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia.
7. Zapoznanie się z planami komisji stałych Rady Gminy Zagrodno na 2014 r.:
- Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy,
- Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.

Do pkt. 2.
Wójt Gminy Mieczysław Słonina na wstępie w imieniu pracownika Urzędu Gminy Pana Adriana
Zabłockiego zwrócił się do sołtysów z prośbą o wypełnienie ankiety składającej się z trzech pytań. Pan
Adrian Zabłocki jest doktorantem na Uniwersytecie Ekonomicznym Wydział Ekonomii, Zarządzania
i Turystyki w Jeleniej Górze, a dane pozyskane w ankiecie są potrzebne w pisanej przez niego
rozprawie doktorskiej.
Nadmienił również, że zwrócił się do niego Pan Starosta Złotoryjski przekazując apel Rady Miejskiej
w Lubinie z dnia 13 listopada 2013 r. skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia
podatku od wydobycia niektórych kopalin. Apel ten przekazał Radzie Gminy celem pochylenia się
nad nim w Sprawach różnych porządku obrad.
Następnie Wójt Gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie
między sesjami, w pierwszej kolejności, odnosząc się do spraw poruszanych na posiedzeniach komisji
Rady Gminy, poinformował, że:
1/

Zwiększenie częstotliwości odbioru frakcji suchej odpadów komunalnych zostanie uwzględnione
przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na kolejny okres i będzie możliwe dopiero
w II półroczu 2014 r., po podpisaniu nowej umowy.

2/

Wyrwa na styku krawędzi drogi gminnej, terenu przy drodze wojewódzkiej i sklepie SAM
położona jest na obszarze stanowiącym własność Wojewódzkiego Zarządu Dróg i Kolei, tam też
zostało przekazane wystąpienie w sprawie jej zlikwidowania.

3/

Tzw. Zielone Wzgórze w Uniejowicach jest tylko po części terenem stanowiącym zasób Gminy,
pozostałą częścią włada Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Wnioskowana
przez mieszkańców budowa drogi od skrzyżowania do kładki dla pieszych nie może zostać
zrealizowana ze względu na właściwość podmiotu władającego tym terenem. Gmina nie może
przejąć tego zadania na siebie.

4/

W dalszym ciągu prowadzona jest korespondencja w przedmiocie usunięcia pojemników
do zbiórki odzieży używanej i tekstyliów. Nastąpiła zmiana podwykonawcy odpowiedzialnego
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za rozstawienie pojemników, który mając na względzie legalizację trwającego procederu
wystąpił o wydzierżawienie miejsc pod ich lokalizację. Tereny dotychczasowego rozmieszczenia
nie są jednak obszarami, gdzie władna jest gmina.
5/

Zakład Usług Komunalnych nie może zatrudnić pracowników do oczyszczania rowów, wycinania
zakrzewień itp. ponieważ nie jest to zapisane w statucie tej jednostki. Inaczej sytuacja
kształtowałaby się, gdyby ZUK był spółką prowadzącą działalności w przedmiotowym zakresie.
Wielokrotnie również w tej, czy poprzednich kadencjach poruszany był temat reaktywowania
spółek wodnych. Spółki takie byłyby dotowane ze Skarbu Państwa, a gmina miałaby możliwość
wykonywania podobnych prac.

6/

Do tematu przeglądu hydrantów należałoby wrócić w okresie wiosennym.

7/

W budżecie gminy nie zostały przewidziane środki na rozbiórkę betonowego płotu
przy Gimnazjum z Zagrodnie. W tej chwili teren przy Gimnazjum jest dzielony dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum. Jeśli w budżecie pojawią się wolne środki, to ogrodzenie
zostanie wymienione.

8/

Śliska podłoga na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Zagrodnie jest tematem do rozwiązania
w gestii Pani Dyrektor.

9/

W sprawie zanieczyszczania terenu wokół Remizy OSP w Zagrodnie wystąpi się do właściciela
terenu sąsiedniego Pana Postrzecha o właściwe zagrodzenie terenu, uniemożliwiające
wydostawanie się ptactwu domowemu.

10/ Sprawa wywiązywania się części mieszkańców Osiedla w Zagrodnie z zadeklarowanej
selektywnej zbiórki odpadów będzie podlegać bieżącej kontroli zarówno ze strony firmy RPK Sp.
z o.o., jak i Urzędu Gminy. W przypadku braku segregacji dana Wspólnota zostanie obciążona
opłatą według stawek za nieselektywną zbiórkę odpadów.
11/ Pochylona tablica informacyjna przed miejscowością Wojciechów, po zgłoszeniu interpelacji
zastała przez Powiat zabrana.
12/ Jedna ze zgłoszonych do wymiany w Wojciechowie studzienek kanalizacyjnych została zrobiona.
Druga, obok Pana Marciniaka, zostanie wykonana przez Zakład Usług Komunalnych, jeśli
w budżecie znajdą się środki na ten cel.
13/ Istnieją dwa przypadki, gdy Wójt może wyegzekwować utrzymanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości prywatnej – względy sanitarne lub przeciwpożarowe. Jeżeli któreś
z tych zagrożeń wystąpią w przypadku zgłaszanej nieruchomości w miejscowości Wojciechów
zostaną podjęte kroki w celu im przeciwdziałania.
Radna Antonina Rystau zwróciła uwagę, że nieruchomość będąca w sąsiedztwie Świetlicy
Wiejskiej i Remizy OSP w Wojciechowie już teraz stwarza takie zagrożenie i należałoby
stosowne działania podjąć jak najszybciej.
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14/ Sprawa zamontowania zasuwy w rowie obok hydroforni w Zagrodnie nie została załatwiona
ze względu na brak oficjalnego stanowiska współwłaścicieli, którzy zobowiążą się
do zamontowania zasuwy na własny koszt. Teren nie należy do Gminy, stanowi własność
Powiatu. Pomimo to sam zakup zasuwy miał zostać sfinansowany z budżetu gminy, nikt jednak
nie chce podjąć się jej zamontowania.
15/ Nadszarpnięte zębem czasu wały przeciwpowodziowe będą sukcesywnie rekultywowane gruzem
z remontowanej Świetlicy Wiejskiej w Olszanicy.
16/ Naprawa studzienki kanalizacyjnej przy zjeździe w kierunku Świetlicy Wiejskiej w Brochocinie
zostanie zlecona dla Zakładu Usług Komunalnych.
17/ W celu utwardzenia początku drogi gminnej na Łukaszów od strony drogi wojewódzkiej
w Zagrodnie zostanie nawieziony tłuczeń.
18/ Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie jest wysypiskiem odpadów. Jest
to miejsce gdzie gromadzone są tzw. odpady problemowe z gospodarstw domowych, które
ze względu na kształt, wielkość lub właściwości nie mogą być oddawane razem z pozostałymi
odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie nieruchomości. Już teraz przy ZUK można
oddać niektóre frakcje, tj. odpady wielkogabarytowe, czy opony. Niebawem również zostanie
przeprowadzona kolejna akcja zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD.
19/ Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej przedłożyła wyjaśnienie odnośnie remontu
biblioteki w Zagrodnie, w którym tłumaczy, że w pierwszym pomieszczeniu nie zamontowano
ekranów za kaloryferami, ze względu na to, że nikt tego nie przewidywał. Wyspa przy wejściu
powstała w wyniku konieczności dopasowania poziomów powierzchni. Drzwi do korytarza
Urzędu Gminy zostały odnowione i polakierowane, ich wymiana nie była planowana. Drzwi
wewnętrzne, pomiędzy pomieszczeniami w bibliotece zostały zakupione ze środków własnych.
Schody do budynku nie zostały wyremontowane ponieważ wymagają one całkowitej wymiany,
co nie było planowane w czasie tego remontu.
20/ Rada Sołecka posiada fundusz sołecki oraz inne środki, które może przeznaczać na własne
potrzeby, takie jak wnioskowany montaż schodów na poddasze (strych) Świetlicy Wiejskiej
w Wojciechowie.
Radna Antonina Rystau wtrąciła, że Rada Sołecka Wsi Wojciechów zabezpieczy możliwe
środki, jednak nie jest w stanie pokryć całości kosztów takiej inwestycji, w związku z czym
zwraca się z prośbą o wsparcie ze strony Gminy.
21/ Sprawę zalewania posesji w Olszanicy przy drodze wojewódzkiej i gminnej na kolonii – P. Stocki,
P. Kiwak – należy powiązać z badaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego kwestią styku nowo wybudowanej drogi gminnej z drogą wojewódzką, który
ustalając legalność budowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 363,
po przeprowadzeniu kontroli w trakcie używalności tej drogi stwierdził, że nie wykonano robót
budowlanych w pasie drogi wojewódzkiej polegających na budowie skrzyżowania drogi
wojewódzkiej z drogą gminną. W wyniku postępowania ustalono, że Gmina Zagrodno wykonała
4

remont drogi transportu rolnego, nie zmieniła natomiast nawierzchni na istniejącym wjeździe
z drogi wojewódzkiej.
Na prośbę Radnej Teresy Doktor wyjaśnił, że mowa jest o skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
z drogą do Pana Zwolaka, gdzie nowo nałożona nawierzchnia styka się bezpośrednio z drogą
wojewódzką, na dokonanie czego należało wcześniej uzyskać pozwolenie.
22/ Realizowany jest remont Świetlicy Wiejskiej w Olszanicy (wymiana pokrycia dachu, remont
elewacji, malowanie pomieszczeń) termin zakończenia robót – 30.04.2014 r. W terenie została
przeprowadzona wizja lokalna. Pojawiają się obawy, czy zadanie zostanie wykonane w
wyznaczony terminie. Wykonawca jednak zapewnia, że termin ten będzie dotrzymany.
23/ Realizowane są roboty budowlane na zdaniu pn. „Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania
socjalne w Olszanicy” (w ostatnim okresie rozliczono roboty na kwotę brutto 191.684,39 zł).
24/ Zakończono remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Gminy.
25/ Zawarto umowę z ZUK w Zagrodnie na zimowe utrzymanie dróg gminnych – głównie w zakresie
likwidacji oblodzenia.
26/ Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację drogi dojazdowej
do gruntów rolnych dz. 233 w Olszanicy.
27/ Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację drogi dojazdowej
dz. 599, 651 w Zagrodnie.
28/ Opracowywana jest dokumentacja projektowa – wodociąg Grodziec (etap wydania decyzji
lokalizacyjnej). Wiosną powinien zostać ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji.
29/ Opracowywana jest dokumentacja legalizacyjna – wodociąg Olszanica – Grodziec (wykonawca
Jan Węglewski).
30/ Wydana została zgoda na budowę separatora oleju przy drodze wojewódzkiej, na skrzyżowaniu
w Zagrodnie. Przepust obok Pani Szulcowej ma ujście po drugiej stronie drogi, tam ulokowany
będzie separator piasku i oleju. Zadanie to zostanie zrealizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg
i Kolei.
31/ Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Wojciechowie”. Umowa zostanie podpisana 31 stycznia br. z firma COMPLEX – BUD S. C.
z Lubina.
32/ Ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na jeden miesiąc zatrudniono
animatora na Boisku ORLIK 2012.
33/ Zwraca się uwagę na brak zaangażowania Klubu Sportowego SKORA Jadwisin w kwestii
zaadaptowania budynku przy Świetlicy Wiejskiej w Jadwisinie na szatnię dla sportowców.
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W budżecie z pewnością znajdą się środki na wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.
Potrzebne są jednak chęci ze strony działaczy klubu.
34/ Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o budowę boiska sportowego w Radziechowie.
Ze strony Gminy została załatwiona sprawa przeniesienia słupów, czy zakupu nasion trawy, brak
jednak osób które zajęłyby się pracami wykonawczymi.
35/ Wystąpiono do Zespołów ludowych – Macierzanek i Swojaków, o przygotowanie terminarza
wydatków na 2014 r. w celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na ich
potrzeby. W porozumieniu z Panią Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ustalono, że próby
Zespołu Swojacy będą mogły odbywać się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Zagrodnie,
gdzie zapewnione są odpowiednie warunki do tego typu zajęć.
36/ Grys przekazany w ramach funduszu sołeckiego dla Wojciechowa i Jadwisina jest przeznaczony
na określone drogi śródpolne, do tej pory jednak nie został wykorzystany.
Sołtys Wsi Wojciechów Antonina Rystau wyjaśniła, że grys ten zagospodarowywany jest
zgodnie z przeznaczeniem. Z tego grysu została wykonana m.in. droga do Pana Wujdy.
37/ Wydano zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2014.
Termin składania ofert upływa 20 lutego 2014 r.
38/ W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy nie została zawarta żadna nowa umowa na odbiór
nieczystości ciekłych.
39/ Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o przyznanie środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Przy czym należy zauważyć,
że refundowane będzie samo zdjęcie i zutylizowanie azbestu, pomoc nie obejmuje
sfinansowania nowego pokrycia dachu.
40/ Podpisana została umowa z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ponadto zawarto umowę z Panem Zbigniewem Paruch
na prowadzenie usług polegających na odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt
do Schroniska w Legnicy, a także z Lekarzem Weterynarii na świadczenie usług
w przedmiotowym zakresie.
41/ W okresie sprawozdawczym odłowiono 4 bezdomne psy, w tym 3 porzucone szczeniaki
w Łukaszowie, które zostały przekazane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy.
42/ Zostały wydane 2 decyzje zezwalające na usunięcie 9 drzew dla osoby fizycznej
oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi.
43/ Na bieżąco informuje się rolników, którzy dokonali zakupu materiału kwalifikowanego do siewu
o możliwości składania od 15 stycznia br. wniosków do Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu
o przyznanie pomocy de minimis w rolnictwie.
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44/ W dalszym ciągu trwa kontrola NIK. Przewidywany termin zakończenia 5/6 lutego br.
45/ Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w miesiącu grudniu
2013 r. odebrano:
- 77,44 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
- 0,720 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych,
- 3,326 Mg opakowań szklanych,
- 0,282 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
- 0,620 Mg opakowań z papieru i tektury.
46/ Na terenie Gminy utworzono 12 dodatkowych pomocniczych punktów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych – frakcja szkło i plastik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Brochocin
Grodziec
Łukaszów
Modlikowice
Olszanica

Oczyszczalnia Ścieków,
Podzamcze,
Lotnisko,
Świetlica Wiejska,
Kolonia Garnczary,
Kolonia Radziechowska,
Radziechów Kolonia Grzędna,
Kolonia Muszczyna,
Uniejowice Kolonia Grodziska,
Kolonia Złotoryjska,
Wojciechów Przy posesji nr 1,
Zagrodno
Stary Ośrodek Zdrowia.

Ponadto dostawiono pojemniki na frakcję szkło przy Szkole Podstawowej w Olszanicy
oraz przy Świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie.
47/ Aneksem nr 1/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. rozszerzono 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.
48/ Wydano 10 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
49/ W związku ze zmianami stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na bieżąco
przyjmowane są deklaracje o wysokości tejże opłaty składane przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych.
47/ Firma RPK z o.o. ze Złotoryi od m-ca lutego 2014 r. odpady komunalne będzie odbierać
wyłącznie z wystawionych w dniu wywozu pojemników. Z przedstawionych przez firmę danych
wynik, że ok. 460 nieruchomości wciąż nie jest wyposażona w pojemniki do zbiórki odpadów.
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48/ Wystawiono 227 upomnień z tytułu GOK na łączną kwotę 15.231,10 zł.
49/ Wysłano 134 upomnień z tytułu GOK na łączną kwotę 7.409,38 zł.
50/ Zaksięgowano wpłaty dokonane w okresie międzysesyjnym.
51/ Wydano i wysłano 22 postanowienia o zaliczeniu wpłat na zaległość z tyt. GOK.
52/ Przyjęto zasadę, że od 2014 r. upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi będą wystawiane co 2 miesiące.
53/ Zarządzeniem nr 0050.150.2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. Wójt Gminy Zagrodno ogłosił wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. Wykazem objęte zostały
działki: nr 110 położona w miejscowości Wojciechów, dz. nr 140 położona w miejscowości
Olszanica.
54/ Zarządzeniem nr 0050.154.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. Wójt Gminy Zagrodno ogłosił wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. Wykazem objęte zostały
działki : nr 330/1 i 330/2 położona w miejscowości Brochocin .
55/ Nadal w toku załatwiania jest sprawa związana z nieodpłatnym przejęciem prawa użytkowania
wieczystego wraz z prawem własności do zabudowy nieruchomości (dz. nr 658 w Zagrodnie
i dz. nr 286/6 w Brochocinie) od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu przekształcenia ich
na ścieżki rowerowe. Po nabyciu prawa użytkowania wieczystego gruntu, Gmina będzie mogła
ubiegać się o komunalizację lub darowiznę w/w nieruchomości, dzięki czemu nie będziemy
uiszczać opłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
56/ Dnia 23 stycznia 2014 r. podjęto Zarządzenie nr 0050.2.2014 w sprawie zasad rozliczania
kosztów utrzymania i bieżącej eksploatacji budynku administracyjnego Gminy Zagrodno,
polegające na rozdzieleniu kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
57/ Decyzją Wójta Gminy Zagrodno nr GN.6831.1.2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. zatwierdzono
wstępny projekt podziału dz. nr 62/14 w Uniejowicach (w celu budowy drogi do Pana Rudyka).
58/ Decyzją Wójta Gminy Zagrodno nr GN.6831.2.2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. zatwierdzono
wstępny projekt podziału dz. nr 62/5 w Uniejowicach . ( w celu budowy drogi do Pana Rudyka).
59/ W dniach 02.01.2014, 09.01.2014, 24.01.2014 wpłynęły 3 wnioski o przydział lokali socjalnych.
Wnioski przekazano do Zakładu usług Komunalnych w Zagrodnie.
60/ Trwają prace nad wydzieleniem drogi dojazdowej do posesji Pana Rajczakowskiego i Pani
Słońskiej w Uniejowicach, tj. obok ulicy Warszawskiej. W wyniku dokonania pomiarów

8

przez sąsiadów okazało się, że istniejąca droga prowadzi przez ich działki w związku z czym
należy wytyczyć prawidłowy przebieg drogi.
61/ DINO Polska wystąpiła z wnioskiem o budowę pawilonu handlowego w Zagrodnie. Jest to działka
przy byłym SKR, trzecia klasa gruntu, nie jest to inwestycja celu publicznego.
62/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi wystąpiła z wnioskiem
o współfinansowanie uruchomienia zaplecza do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych
strażaków. Gmina Zagrodno posiada 7 aparatów powietrznych (OSP Zagrodno – 5, OSP Olszanica
– 2) oraz 9 butli powietrznych (OSP Zagrodno – 7, OSP Olszanica – 2). Dotychczas przegląd
i naprawa w/w sprzętu dokonywana jest w MSA SAFEY we Wrocławiu. Poniesione koszty w roku
2013 to kwota ok. 4 tys. zł plus koszty transportu. Natomiast uruchomienie zaplecza
technicznego w KP PSP w Złotoryi to koszt ok. 67 tys. Proporcjonalnie dla Gminy Zagrodno
przypada kwota 13.863 zł, z tego 50% - 6.931,50 zł (ponieważ 50 % obiecał dofinansować
Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej). Ze względu na naglący termin złożenia dokumentów
do Komendy Wojewódzkiej na dzień dzisiejszy ze strony Gminy zadeklarowana została kwota
5 tys. zł.
63/ Podjęto:
1. Zarządzenie Nr 0050.152.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
2. Zarządzenie Nr 0050.151.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie
ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zagrodno na rok 2014.
3. Zarządzenie Nr 0050.153.2014Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 stycznia 2014 r. zwiększające
plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 11.742,00 zł. Jednocześnie dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.000,00 zł.
64/ Przekazano kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania zmian w planie
finansowym.
65/ Wysłano pisma informujące kierowników jednostek oraz sołtysów wsi o wysokości środków
na ich działalność ujętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2014.
66/ Sporządzono oraz przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Legnicy miesięczne
sprawozdania za grudzień 2013 r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
67/ Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy Zagrodno zgodnie
ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Wójta.
68/ Rozliczana jest inwentaryzacja majątku Gminy Zagrodno.
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69/ Na bieżąco prowadzone są sprawy w zakresie finansów gminy oraz księgowane dochody
i wydatki Urzędu Gminy Zagrodno.
Informacja z realizacji interpelacji i zapytań radnych Gminy Zagrodno zgłoszonych na sesji Rady
Gminy Zagrodno w dniu 30 grudnia 2013 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do pkt. 3.
Radny Walenty Luszniewski:
- Z uwagi na sprzyjającą pogodę wniósł o wznowienie prac przy budowie obiektu sportowego
dla Wsi Brochocin.
- Zwrócił się o ponowne pochylenie się nad tematem udrożnienia kanału burzówki we Wsi
Brochocin.
- Zgłosił pilną potrzebę zamontowania lampy oświetleniowej przy Świetlicy Wiejskiej w Brochocinie.
Zauważył ponadto, że oświetlenie uliczne wymaga większej rozbudowy, a potrzeby w tym zakresie
z pewnością będą zgłaszane przy okazji najbliższych zebrań wiejskich.
- Wniósł o uczestnictwo Wójta Gminy Mieczysława Słoniny w ostatnim przeglądzie gwarancyjnym
Świetlicy Wiejskiej w Brochocinie. Zauważalnych jest kilka usterek. Najważniejszym problemem
jest jednak nieprawidłowe funkcjonowanie wentylatorów wyciągowych, z których, ze względu
na brak izolacji, w trakcie użytkowania sali, skrapla się woda.
- Zwrócił się z prośbą, żeby w zbliżających się zebraniach wiejskich wzięli udział przedstawiciele
firmy RPK Sp. z o.o. w Złotoryi, którzy raz jeszcze przybliżyliby zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy.

Radny Jan Łuc złożył interpelacje i zapytania na piśmie w treści:
„Zwracam się o podjęcie działań w następujących sprawach:
- Proszę o wystąpienie z wnioskiem do konserwatora zabytków w Legnicy o wydanie zezwolenia
na odcięcie odnogi z lipy „Kasztelanka” oraz gałęzi lipy rosnącej obok niej. Drzewa te rosną
na parkingu przy kościele w Grodźcu. Załamanie się tych gałęzi zagraża bezpieczeństwu
mieszkańców i turystów parkujących swoje samochody w tym miejscu.
- Podjęcie prac konserwacyjnych alei lipowej znajdującej się na trasie Grodziec – Olszanica”.
Ponadto:
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- Dostrzegł, że podczas rozbudowy punktów gniazdowych selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych pominięta została Kolonia Wsi Grodziec. Zwrócił się o postawienie i w tej części
miejscowości odpowiednich pojemników.
- Wystąpił o zamontowanie lampy ulicznej przy drodze do Pana Bajora w Grodźcu.

Radna Grażyna Hochuł:
- Zwróciła uwagę na przeciekający dach na Świetlicy Osiedle Zagrodno, który w ramach gwarancji
powinien zostać naprawiony przez firmę Pana Kmity.
- Zgłosiła, że samochód firmy RPK Sp. z o.o. ze Złotoryi przyjeżdżający po odbiór odpadów
selektywnie zbieranych (plastik/szkło) z Osiedla Zagrodno główną bramą wjazdową najeżdża
na chodnik przy bloku nr 181, co przyczynia się do jego niszczenia. Do boksów śmietnikowych
można dojechać natomiast bramą obok Świetlicy, co nie stanowiłoby takich uciążliwości.

Radny Stanisław Bachmatiuk:
- Wniósł o zwiększenie ilości punktów gniazdowych selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości
Uniejowice. Pomimo dostawienia nowych pojemników ich ilość wciąż nie jest wystarczająca.
Połowicznym rozwiązaniem byłoby chociażby ustawienie dodatkowego pojemnika na szkło przy
Sklepie Pana Podbielskiego.
- Zwrócił się o wymianę tablicy ogłoszeniowej na tzw. Kolonii Złotoryjskiej w Uniejowicach.
- Zgłosił potrzebę rozbudowy oświetlenia ulicznego w Uniejowicach.

Radna Walentyna Tkaczyszyn:
- Zapytała gdzie na terenie Gminy znajduje się punkt odbioru przesyłek listowych z sądów
i prokuratury.
Radny Jan Siemianowski poinformował, że punkt taki znajduje się w Sklepie Wielobranżowym Pani
Jadwigi Siemianowskiej w Radziechowie.
- Zapytała o pozycję radnego we wsi – jaka jest rola radnego w stosunku do sołtysa i rady sołeckiej.

Rady Jan Siemianowski:
- Nawiązując do wcześniejszej interpelacji na temat Sali Gimnastycznej przy Szkole Filialnej
w Radziechowie ponownie zwrócił się z zapytaniem dlaczego na sali tej nie odbywają się zajęcia
wychowania fizycznego dla dzieci, nie mogą z niej też korzystać sportowcy, czy inne
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zainteresowane osoby. Poinformował, że w rozmowie z Panią Dyrektor Małgorzatą Szewczyk
otrzymał informację, iż spowodowane to jest faktem nieposiadania stosownych dokumentów
odbioru i przekazania obiektu, w związku z czym poprosił o pisemne wyjaśnienie czy rzeczywiście
brakuje wspomnianej dokumentacji i określenie terminu od którego salę tę będzie można
użytkować. Zgłosił również, że obiekt ulega niszczeniu ze względu na zaciekającą wodę przy
wentylatorach na zapleczu socjalnym, czym jak najszybciej należałoby się zająć.
- Zwrócił się o zabezpieczenie środków finansowych na remont dachu na Szkole Filialnej
w Radziechowie. Przez przeciekający dach niszczeniu ulegają stropy budynku, co w konsekwencji
będzie skutkować potrzebą poniesienia z czasem większych kosztów związanych z jego naprawą.
- Przypomniał o zgłaszanej już wcześniej potrzebie postawienia przewróconego znaku drogowego
„Ustąp pierwszeństwa przejazdu” obok Szkoły w Radziechowie, co miało być, zgodnie
z odpowiedzią na poprzednią interpelację, wykonane w m-cu grudniu. Do tej pory jednak znak
nie wrócił na swoje miejsce.
Sołtys Wsi Radziechów Anna Senko wyjaśniła, że w rozmowie z Panią Kierownik Szkoły Filialnej
w Radziechowie Violettą Kozłowską dowiedziała się, że z Sali Gimnastycznej można już korzystać.

Radny Piotr Janczyszyn:
- Poinformował, że podczas wymiany kabli elektrycznych i równoczesnego wycinania zadrzewień
i zakrzewień pod tymi przewodami w Zagrodnie, odcinane gałęzie pozostawiane są w miejscach,
gdzie zagraża to bezpieczeństwu użytkowników drogi. Zwrócił się o podjęcie interwencji w tej
sprawie.
- Powołując się na wnioski mieszkańców, zgłosił potrzebę przeniesienia drogowskazu określającego
kierunek w stronę Bolesławca i Chojnowa. Dotychczasowa lokalizacja, przy Osiedlu w Zagrodnie
powoduje bowiem liczne pomyłki. Kierowcy sugerując się wskazaniem jazdy w prawo, zjeżdżając
z góry skręcają w drogę gminną, zamiast kierować się do głównego skrzyżowania.

Radny Maciej Koszelowski:
- Zwrócił się o przedłożenie dokumentów związanych z przeprowadzonym remontem Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zagrodnie, który pochłonął 50 tys. zł, celem przeanalizowaniu ich
na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy. Jednocześnie zwrócił się, żeby
w obradach Komisji wzięła udział osoba odpowiedzialna za to zadanie ze strony Urzędu Gminy,
która mogłaby udzielić stosownych wyjaśnień.
- Zauważył, że przeprowadzony remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie stworzył wiele
barier architektonicznych, co może niweczyć starania o pozyskiwanie funduszy z PROW, czy innych
funduszy unijnych. Obiekt nie jest przygotowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych, w
związku z czym przy najbliższym, planowanym remoncie budynku Urzędu Gminy należałoby
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wykonać remont schodów do GBP wraz z zamontowaniem podjazdu dla wózków inwalidzkich
i zniwelowaniu progu/wyspy powstałej przy wejściu do biblioteki.

Radny Tadeusz Suchecki:
- Zauważył, że ze względu na prowadzenie przez większą ilość osób selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych należałoby jednak dążyć do zwiększenia częstotliwości wywozu frakcji suchej.
Poprosił o wskazanie terminu od kiedy mogłaby być możliwa taka zmiana.
- Zwrócił uwagę na dużą ilość powstających odpadów związanych z produkcją rolniczą tj. worków
po nawozach, folii, sznurków, czy też opon ze sprzętu rolniczego. Zapytał czy tego typu odpady
nie mogłyby być, nawet za dodatkową odpłatnością, zbierane przez Zakład Usług Komunalnych
w Zagrodnie.

Radna Teresa Doktor:
- W odniesieniu do stanowiska Radnego Macieja Koszelowskiego, poinformowała że kwestia
remontu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie zostanie poruszona na najbliższym
posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy.
- Zapytała czy odpowiedzialnym za wykonanie/zamontowanie zasuwy w rowie przy hydroforni
w Zagrodnie jest Powiat?
- Zwróciła uwagę na bierność ze strony Gminy w sprawie stabilizacji wałów przeciwpowodziowych.
Zauważyła, że gdyby nie wnioski podjęte na posiedzeniu Komisji temat ten w dalszym ciągu
nie byłby poruszany.
- Powracając do tematu zamknięcia części pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Zagrodnie
ponownie poprosiła o przedstawienie warunków zatrudnienia Pani Kamili Kuneckiej. Według
wcześniejszych wyjaśnień Wójta Gminy Mieczysława Słoniny Pani Kunecka nie była zatrudniona
do pomocy w pracy Panu Podbielskiemu, natomiast z informacji zamieszczonych na stronie
internetowej Gminy wynika, że wszelkie ogłoszenia, czy też odpowiedzi na pytania w przedmiocie
adaptacji pomieszczeń na przedszkole zamieszczane były przez Panią Kunecką.
- Poinformowała, że zajęcia w Szkole Podstawowej w Zagrodnie odbywają się częściowo
na korytarzu, pomimo zapewnień Pani Dyrektor, że dzieci uczą się wyłącznie w klasach.
- Zwróciła się o wystosowanie wniosku do Zarządu Dróg i Kolei w sprawie pogłębienia rowu obok
posesji Pani Matlowej, Pani Sokołowskiej, Pana Stockiego w Olszanicy, co rozwiązałoby problem
zalewania tych posesji.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi
Wójta Gminy Mieczysława Słonicy, przypomniał, że przyłączenie do drogi wojewódzkiej
wybudowanej w niedawnym czasie drogi gminnej wymagało uzyskania stosownych pozwoleń.
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Radna Antonina Rystau:
- Zwróciła uwagę na finał wniesionej interpelacji w sprawie poprawienia tablicy informacyjnej
na granicy powiatu legnickiego i złotoryjskiego przed miejscowością Wojciechów, gdzie
po zgłoszeniu wniosku w tej sprawie znak został zupełnie usunięty. Wniosła o przywrócenie znaku
na jego miejsce.
- Zapytała czy firma wybrana w postępowaniu przetargowym na remont Świetlicy Wiejskiej
w Wojciechowie, jest firmą sprawdzoną, bliżej znaną, czy Gmina ma już wcześniejsze
doświadczenie we współpracy z tym wykonawcą.
Zasugerowała również, żeby nadzór nad prowadzonymi pracami sprawowała Pani Inspektor
Nadzoru zajmująca się remontem Świetlicy Wiejskiej w Olszanicy.
Poprosiła jednocześnie o określenie terminu modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Wojciechowie.
- Ponownie poinformowała, że Sołectwo Wojciechów zabezpieczyło część środków finansowych
z funduszu sołeckiego na dobudowę schodów do pomieszczeń gospodarczych na strychu Świetlicy
Wiejskiej w Wojciechowie, w związku z czym prosi o rozszerzenie zakresu modernizacji świetlicy
i pomoc finansową w tym zakresie.
-

Zwróciła się o interwencję w sprawie studzienki kanalizacyjnej przy posesji Pana Marciniaka
w Wojciechowie. Ze względu na dużą uciążliwość dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich –
studzienka często wybija, w powietrzu unoszą się odory – należałoby w tym zakresie podjąć
stosowne działania.

- Po raz kolejny zwróciła się o zajęcie się sprawą utrzymania czystości i porządku na terenie posesji
sąsiadującej z Remizą OSP i Świetlicą Wiejską w Wojciechowie.

Radna Danuta Kuźniar:
- Zwróciła się z zapytaniem czy Wójt Gminy posiada prawo wystawienia nakazu administracyjnego
uporządkowania zaniedbanych działek w Jadwisinie.

Radny Mateusz Korczowski:
- Zwrócił się o podjęcie starań w celu znalezienia rozwiązania dla problemu niedrożnych rowów
i cieków wodnych na terenie Gminy Zagrodno.

Radny Waldemar Chudziński:
- Zwrócił uwagę na niefortunne, nierównomierne rozstawienie pojemników do zbiórki selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Zagrodno. Punkty gniazdowe zlokalizowane są
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jedynie na krańcach miejscowości, co utrudnia dostęp do pojemników osobom zamieszkującym
w centralnej części Zagrodna, w związku z czym wniósł o rozważenie możliwości przeniesienia
pojemników w okolice np. Urzędu Gminy.

Do pkt. 4.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Otworzył dyskusję, w której
radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał sprawozdanie za przyjęte.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2013 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

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 2014 r. Odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował, że był on przedmiotem obrad
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu 21 stycznia 2014 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 XXXVIII.266.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2014 r. 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 XXXVI.257.2013
Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre
jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku. Odczytał projekt uchwały, a następnie
poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu
21 stycznia 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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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 XXXVIII.267.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę
Nr XXXVI.257.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie dochodów
gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku stanowi załącznik nr 6
do protokołu.

3/
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni
wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXV.255.2013
Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
na podatek od nieruchomości, leśny i rolny. Odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował,
że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu 21 stycznia 2014 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 XXXVIII.268.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę
Nr XXXV.255.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów
formularzy na podatek od nieruchomości, leśny i rolny stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

4/
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni
wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2014. Odczytał projekt uchwały bez załącznika.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Janczyszyn odczytał projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej
na rok 2014, stanowiący załącznik do projektu 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.

16

Uchwała Nr XXXVIII.269.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

5/
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni
wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zagrodno.
Odczytał projekt uchwały, a następnie poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu
i Infrastruktury Gminy w dniu 21 stycznia 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Nadmieniła, że decyzję taką motywuje się tym, iż jest
to droga w tej chwili nieużytkowana, a osoba która zgłosiła się o jej wykup będzie miała możliwość
powiększenia działki bezpośrednio przyległej.
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 XXXVIII.270.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zagrodno
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Do pkt. 6.
1/

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz
z zawiadomieniami na sesję otrzymali sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury
Gminy za 2013 r., które zostało sporządzone na posiedzeniu komisji w dniu 21 stycznia 2014 r.
Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał sprawozdanie
za przyjęte.
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy za 2013 r. stanowi załącznik nr 10
do protokołu.

2/

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz
z zawiadomieniami na sesję otrzymali sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty
i Zdrowia za 2013 r., które zostało sporządzone na posiedzeniu komisji w dniu 20 stycznia 2014 r.
Otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał sprawozdanie
za przyjęte.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia za 2013 r. stanowi załącznik nr 11
do protokołu.
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Do pkt. 7.
1/

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz
z zawiadomieniami na sesję otrzymali plan pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na
2014 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor odczytała plan pracy
komisji na 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali
głosu, w związku z czym plan pracy Komisji Budżetu i infrastruktury Gminy uznał za przyjęty.
Plan pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na 2014 r. stanowi załącznik nr 12
do protokołu.

2/

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz
z zawiadomieniami na sesję otrzymali plan pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na 2014 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki odczytał plan pracy
komisji na 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali
głosu, w związku z czym plan pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia uznał za przyjęty.
Plan pracy Komisji Budżetu Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na 2014 r. stanowi załącznik nr 13
do protokołu.

Do pkt. 8.
Wójt Gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
- Do firmy TRANS-Piotr zostanie przekazany wniosek o kontynuowanie przemieszczania gruntu
na placu pod budowę boiska w Brochocinie.
- Kanał burzowy w miejscowości Brochocin jest tematem trudnym, niemniej jednak w miesiącu
lutym, przy współudziale Pana Sołtysa, zostanie powzięty.
- Obecnie czekamy na ustalenie przez firmę TAURON daty przeglądu oświetlenia ulicznego,
w którym postulowany byłby udział sołtysów. Po przeglądzie zostanie opracowany plan działania
w zakresie rozbudowy i budowy nowej sieci.
- Osobiście weźmie udział w ostatnim przeglądzie gwarancyjnym Świetlicy Wiejskiej w Brochocinie.

18

- Firmie RPK Sp. z o.o. w Złotoryi zostanie przekazane zaproszenie do udziału w zebraniach
wiejskich.
- Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych frakcji szkło i plastik,
przydzielonych dla poszczególnych miejscowości może być zmieniana zgodnie ze wskazówkami
rad sołeckich. Ze względu na koszty związane z obsługą takich punktów i obowiązującą umowę
z Firmą RPK Sp. z o.o. w najbliższym czasie nie planuje się tworzenia dodatkowych punktów
gniazdowych. Zwiększenie ilości takich punktów będzie możliwe dopiero w II półroczu 2014 r.,
po określeniu nowych warunków świadczenia usługi w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Radny Stanisław Bachmatiuk wyraził obawę, że ilość gniazd selektywnej zbiórki w miejscowości
Uniejowice jest niewystarczająca. Należałoby chociaż dostawić pojemnik na szkło przy Sklepie
Pana Podbielskiego. Zasugerował także możliwość kupienia używanych pojemników z Gminy
Złotoryja, gdzie punkty takie są likwidowane.
- Dach na Świetlicy Osiedle Zagrodno zostanie naprawiony w ramach gwarancji.
- Uwagi dotyczące odbioru frakcji szkło i plastik z Osiedla Zagrodno zostaną przekazane firmie RPK
Sp. z o.o.
- W ramach dostępnych środków zostanie wykonana generalna wymiana tablic ogłoszeniowych.
- Gmina nie posiada informacji w temacie dostarczania przesyłek listowych z sądów i prokuratury.
- Włodarzem we wsi jest sołtys, którego wspomaga rada sołecka. Niemniej jednak radny powinien
w ramach posiadanej wiedzy i możliwości służyć mieszkańcom radą i pomocą.
- Sala Gimnastyczna przy Szkole Filialnej w Radziechowie dopuszczona jest do użytkowania. Posiada
wszystkie niezbędne pozwolenia i odbiory. Z powziętych informacji wynika również, że została
podpisana umowa między klubem sportowym a dyrekcją szkoły odnośnie użytkowania obiektu.
Korzystać z sali, po dopełnieniu formalności związanych z umową użyczenia, mogą także wszystkie
inne zainteresowane osoby.
- O zabezpieczeniu środków finansowych na remont dachu budynku Szkoły w Radziechowie
zdecyduje Rada Gminy.
- Przewrócony znak przy Szkole Filialnej w Radziechowie zostanie zainstalowany.
- Interpelacja w sprawie obcinanych gałęzi pod liniami energetycznymi zostanie przekazana
do firmy TAURON.
- Interpelacja w sprawie oznakowania kierunku na Bolesławiec i Chojnów zostanie zgłoszona
właściwym służbom.
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- Dokumentacja związana z remontem Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie zostanie
przedłożona Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy. Należy także spojrzeć rozsądnie na plany
dalszych inwestycji związanych z renowacją budynku Urzędu Gminy. Nie można pozwolić bowiem
na zbyt duże obciążenie budżetu gminy z tego tytułu.
- Częstotliwość odbioru frakcji suchej odpadów komunalnych, z uwagi na związanie umową, będzie
można zmienić dopiero w II półroczu 2014 r.
- Odpady związane z produkcją roślinną – opakowania po środkach ochrony roślin, tzw. big bagi, czy
inne tego typu odpady należy oddawać w punktach dokonywania ich zakupu.
- Sprawa zasuwy przy hydroforni w Zagrodnie nie jest do końca jasna i klarowna. Początkowo jej
zamontowanie zadeklarował Powiat, z późniejszych ustaleń wynikło z kolei, że koszty związane
z zakupem zasuwy miały zostać pokryte ze środków gminnych, natomiast montażem mieli zająć
się zainteresowani mieszkańcy. Deklaracja sfinansowania zakupu zasuwy przez Gminę jest nadal
aktualna, potrzeba jednak zaangażowania mieszkańców w jej zamontowanie.
- 700 tys. zł to całkowity koszt Przedszkola Samorządowego na dole, jest ono odebrane
i dopuszczone do użytkowania. Odrębną sprawą jest problem z pomieszczeniami zaadaptowanymi
po mieszkaniu Pana Pągowskiego.
- Na kolejnej sesji publicznie zostaną przedstawione zasady zatrudnienia Pani Kamili Kuneckiej.
- Sprawa odwodnienia posesji Państwa Matla, Skowrońska i Stockich w Olszanicy zostanie
przekazana Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei.
- Podjęte zostaną działania w celu przywrócenia przez Zarząd Powiat znaku informacyjnego
przed miejscowością Wojciechów.
- Firma, która zajmie się remontem Świetlicy Wiejskiej w Wojciechowie, na terenie Gminy Zagrodno
nie wykonywała wcześniej żadnych zadań.
- Inspektor Nadzoru nad wykonaniem remontu Świetlicy Wiejskiej w Wojciechowie zostanie
wyłoniony zgodnie z zasadami obowiązującej w tym zakresie procedury.
- Termin realizacji zadania remontu Świetlicy Wiejskiej w Wojciechowie zostanie określony
w podpisywanej umowie. Nie można jednak przewidzieć sytuacji, które mogą wpłynąć
na przesunięcie tego terminu, dlatego też należałoby się wstrzymać z ustaleniami w zakresie
wynajmowania sali.
- Zakres remontu Świetlicy Wiejskiej w Wojciechowie został już ustalony. W przeprowadzanych
konsultacjach z Sołtysem Wsi i Radą Sołecką w trakcie prac projektowych nie została zgłoszona
potrzeba budowy schodów do pomieszczeń strychowych. Wydane są już stosowne decyzje
i pozwolenia, w związku z czym na tym etapie nie można wprowadzać już dodatkowych robót.

20

- Odtworzenie rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Zagrodno nie jest sprawą prostą,
z pewnością będzie wymagać znacznych nakładów finansowych. Jednak odniesienie się do tego
problemu i zajęcie się przynajmniej główną siecią rowów, będzie już zadaniem przyszłej kadencji.
- Wniosek o wydanie zezwolenia na odcięcie odnogi lipy „Kasztelanka” zostanie złożony
do Konserwatora Zabytków w Legnicy.
- Odnośnie interpelacji w sprawie podjęcia prac konserwatorskich alei lipowej znajdującej się
na trasie Grodziec – Olszanica w pierwszej kolejności należy ustalić władającego tym obszarem.
Radny Jan Łuc poinformował, że udział w przedmiotowej sprawie będą miały po części Powiatowy
Zarząd Dróg oraz Agencja Nieruchomości Rolnych.
Wójt Gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że wątpliwości nie budzi właściwość Powiatowego
Zarządu Dróg po prawej stronie, jadąc w kierunku Olszanicy, z uwagi jednak na wątpliwości
co do właściciela pozostałej części zapewnił o podjęciu stosownych działań w celu jego ustalenia
oraz nadaniu sprawie odpowiedniego toku.

Do pkt. 9.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 15 głosami „za”.

Do pkt. 10.
1/ Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski:
- odczytał uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
28 stycznia 2014 r.:
· nr II/32/2014 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy
Zagrodno przedstawionego w uchwale Nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia
30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014,
· nr II/33/2014 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Zagrodno
przedstawionej w uchwale Nr XXXVII.263.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno
i uchwale Nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
Regionalna Izba Obrachunkowa w obu sprawach wydała pozytywną opinię.
- Odczytał Apel Nr XLIV/330/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 listopada 2013 r. do Prezesa
Rady Ministrów w sprawie zniesienia podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz Uchwałę
Nr XLV/3777/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie poparcia
Apelu do Prezesa Rady Ministrów przyjętego uchwałą Nr XLIV/330/13 Rady Miejskiej w Lubinie
z dnia 13 listopada 2013 r. Zwrócił się o zajęcie stanowiska przez radnych w omawianej
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sprawie. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła poparcie wobec kierowanego apelu, w związku
z czym na kolejnej sesji Rady Gminy zostanie podjęta stosowna uchwała.
- Usprawiedliwił się z nieobecności na ostatniej sesji Rady Gminy, która była spowodowana
względami osobistymi.
- Odczytał pismo dotyczące rezygnacji z funkcji członka Rady Sołeckiej Wsi Zagrodno złożone
przez Panią Anielę Torończak. W oparciu o § 37 Statutu Sołectwa Zagrodno rezygnacja została
uznana za skuteczną.
Sołtys Wsi Zagrodno Piotr Janczyszyn w odniesieniu do powyższego poinformował, że Rada
Sołecka składa się z 5 osób, pozostali członkowie nie mają zastrzeżeń do pracy i sposobu
prowadzenia sołectwa przez Sołtysa i Radę.
2/ Radny Mateusz Korczowski zwrócił uwagę, że ograniczenie wprowadzone przez firmę RPK Sp.
z o.o. co do odbierania odpadów wyłącznie z wystawionych w dniu wywozu pojemników,
czym narzucają limit oddawanych odpadów, wykracza poza warunki przetargu.
Sekretarz Gminy Urszula Kindler wyjaśniła, że obostrzenie to dotyczy jedynie nieruchomości, które
do tej pory w ogóle nie zostały wyposażone w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych,
natomiast w dalszym ciągu odbierane będą nadwyżki odpadów niemieszczące się w pojemnikach,
dostawione obok w workach foliowych.
Radna Teresa Doktor poddała w wątpliwość dane co do ilości odpadów zbieranych na terenie
Gminy. Przejeżdżając przez miejscowość objętą harmonogramem wywozu nie zauważa się
bowiem nadmiernej ilości wystawionych odpadów.
3/ Radny Stanisław Bachmatiuk:
- Podjął temat nadmiernej ilości zalegających odpadów – opon z ciągników i maszyn rolniczych,
które nie są przyjmowane jako odpady komunalne. Zasugerował, że można by było
zorganizować ich zbiórkę, po czym przekazać do Zakładów w Wilkowie, gdzie przyjmowane są
tego typu odpady.
- Zwrócił się z zapytaniem, czy pracownicy opróżniający kosze przy tablicach ogłoszeń mogliby
zrywać nadmierną ilość zamieszczanych, nieaktualnych już ogłoszeń.
4/ Sołtys Wsi Jadwisin Leon Wijatyk:
- Zwrócił się o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o podcięcie gałęzi lip rosnących
wzdłuż drogi powiatowej w Jadwisinie. Nisko położone gałęzie utrudniają przejazd sprzętu
rolniczego, głównie firmy AGRO-TaK. Przewożone przez nie siano czy słoma zawiesza się
na gałęziach, opadając pod wpływem wiatru zanieczyszcza przydrożne posesje.
- Zwrócił się o podjęcie prac w celu oczyszczenia gniazda bocianiego w Jadwisinie.
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Sołtys Wsi Zagrodno Piotr Janczyszyn poinformował, iż wstępnie ustalił z Wójtem Gminy,
żeby konserwację gniazd bocianich zlecić firmie zajmującej się oczyszczaniem terenu
pod liniami energetycznymi.
5/ Sołtys Zagrodno-Osiedle Czesław Gap:
- Zgłosił potrzebę zamontowania lampy ulicznej przy Świetlicy na Osiedlu w Zagrodnie.
- Poinformował, iż rada sołecka nie wyraziła zgody na bezpłatne użyczanie Świetlicy Osiedle
Zagrodno na próby Zespołowi Swojacy.
- Poinformował, że pracownicy opróżniający kosze na śmieci zabierają jedynie odpady
zgromadzone w pojemniku, pozostawiając przy tym śmieci znajdujące się obok pojemnika.
6/ Sołtys Wsi Radziechów Anna Senko:
- Zwróciła się o przesunięcie pojemników do zbiórki selektywnej szkła i plastiku przy przystanku
na Kolonii Muszczyna w Radziechowie, które zagradzają wjazd na działkę przyległą.
- Kolejny raz zwróciła się o podjęcie stosownych kroków w sprawie budynku przy kościele
w Radziechowie. Zauważyła, że ze względu na stwarzające zagrożenie powinien być jak
najszybciej rozebrany.
- W związku z przyjętą na sesji uchwałą Rady Gminy zapytała kto jest zobowiązanym do złożenia
deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
Skarbnik Gminy Violetta Piętoń wyjaśniła, że zobowiązanymi do złożenia deklaracji i informacji
są osoby prawne oraz osoby, które w ostatnim czasie dokupiły grunty.
- Poinformowała, że ze względu na brak odpowiedniej dokumentacji przez pewien czas z Sali
Gimnastycznej w Radziechowie rzeczywiście nie można było korzystać.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski sprostował, iż wszystkie dokumenty są już
w posiadaniu Pani Dyrektor.
7/ Sołtys Wsi Olszanica Anna Lisowska:
- Wyraziła pozytywną opinię w sprawie wyposażenia sołectw w części oszklone i zamykane
tablice ogłoszeń. Z uwagi na posiadanie dzielonej tablicy może polecić takie rozwiązanie innym
sołectwom.
- Zapytała kto zajmuje się opróżnianiem koszy ulicznych przy tablicach ogłoszeń?
- Przypomniała o konieczności poprawienia ściany przy sanitariatach Świetlicy Wiejskiej
w Olszanicy.
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8/ Sołtys Wsi Grodziec Jan Orzech:
- Zwrócił się o zamianę pojemników do selektywnej zbiórki plastiku pomiędzy punktami
Grodziec Podzamcze, a Grodziec Wieś.
- Zgłosił potrzebę ustawienia dodatkowego pomocniczego punktu selektywnej zbiórki odpadów
na Kolonii Grodziec.
- Zwrócił uwagę, żeby w ramach gwarancji usunięta została usterka w Świetlicy Wiejskiej
w Grodźcu, gdzie podczas opadów przy jednym z wentylatorów przecieka woda.
9/ Sołtys Wsi Łukaszów Edyta Hajduk:
- Poinformowała, że na byłe wysypisko w Łukaszowie w dalszym ciągu wywożone są odpady.
- Zwróciła uwagę, że budynek po Panu Boczkurze w Łukaszowie jest w stanie ruiny, co zagraża
bezpieczeństwu mieszkańców. Wniosła o ustosunkowanie się do tej sprawy i wezwanie
właściciela do czynności mających na celu zapobiegnięciu negatywnym skutkom, jakie może
wywołać zawalenie się tej nieruchomości.
- Zapytała czy ustalono już coś w sprawie budowy zatoczki autobusowej i chodnika
w Łukaszowie?
10/
Sołtys Wsi Zagrodno Piotr Janczyszyn zapytał czy Zakład Usług Komunalnych odbiera gruz
od mieszkańców?
11/
Sołtys Wsi Brochocin Walenty Luszniewski poinformował, że służby drogowe prowadzące
prace wzdłuż poboczy drogi w kierunku Gierałtowca zebraną ziemię zwożą na plac po byłym
wysypisku odpadów w Brochocinie.

Do pkt. 11.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady sesji.

Na tym protokół został zakończony.
Prot. A. Szelepajło

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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