Protokołu Nr XXXIX.2014
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 26 marca 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 16.55.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15; radny nieobecny Walenty Luszniewski.
Ponadto udział wzięli:
-------------------------------1/ Mieczysław Słonina
2/ Urszula Kindler
3/ Violetta Piętoń
4/ Marian Tarnowski
5/ Józef Kuźniar
6/ Anna Lisowska
7/ Czesław Gap
8/ Anna Senko
9/ Leon Wijatyk
10/Wiesław Łysak
11/Agnieszka Szelepajło
12/Bernadyna Siemianowska
13/Stanisław Karkowski
14/ Damian Zajdel

-

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Radca Prawny
Sołtys
Sołtys
Sołtys
Sołtys
Sołtys
Insp. Urzędu Gminy
Podisnp. Urzędu Gminy
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zagrodnie
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Do pkt. 1.
Obradom przewodniczył przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, który po dokonaniu
otwarcia i powitaniu radnych 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. Informacja o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.
5. Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za 2013 r.
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za 2013 r.
7. Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zagrodno,
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
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w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Zagrodno,
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie na rzecz Gminy Zagrodno
nieruchomości położonej w miejscowości Uniejowice,
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zagrodno na lata 20132016”,
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na rok 2014,
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów
świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
8. Przyjęcie harmonogramu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Łukaszów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Poinformował, że:
1/ Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę w Urzędzie Gminy Zagrodno. Kontrola wypadła
pozytywnie. Podniesiono pozyskiwanie darowizn na opracowanie zmian Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy. Rozpoczęła się kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie
wykorzystania środków publicznych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszanica, która
potrwa do 6 maja br.
2/ Dnia 25 marca br. odbył rozmowę ze Starostą Złotoryjskim i dyrektorem szpitala w Złotoryi.
Starostwo przewiduje oddanie szpitala w dzierżawę. Zawnioskowano, aby gmina partycypowała w
kosztach zakupu łóżka ginekologicznego dla szpitala w wysokości 10 tys. zł.
3/ Gospodarka odpadami na osiedlu w Zagrodnie to istny cyrk. Nie wiadomo kto i gdzie, poza jednym
blokiem, wysypuje odpady i wszyscy niby segregują.
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4/ Gmina będzie zobowiązana do zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne.
4/ Zgodnie z sugestią komisji rady gminy pan Marek Tarnowski został poinformowany o tym, że
gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży drogę dojazdową do pól uprawnych w Radziechowie, która
obecnie jest zaorana.
5/ Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w odpowiedzi na interpelację w sprawie naprawy
pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej w Zagrodnie na wysokości obiektów handlowych oraz pomiędzy
budynkami nr 62 i 63 odpisała, że:
uszkodzenie jest spowodowane nieregularnym spływem wód opadowych z drogi gminnej i
przyległych do niej pól powodując podmywanie i odspajanie powierzchni bitumicznej,
utrzymanie zjazdu z drogi wojewódzkiej przy budynku nr 62 ( sklep) należy do właściciela lub
użytkownika gruntu przyległego do drogi, naprawa pobocza na tym fragmencie jest obowiązkiem
właściciela posesji, do której jest zjazd,
na wysokości pozostałych obiektów handlowych pobocze wykorzystane jako dojazd do
sklepów i miejsca parkingowe w granicach pasa drogowego zostanie naprawione w terminie do
końca Ii kwartału br. (odczytał odpowiedź)
6/ Z informacji przedłożonych przez przedsiębiorców wynika, że w okresie sprawozdawczym nikt nie
zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych.
7/ Przygotowano informację z realizacji zadań za 2013 r. wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
8/ Złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Legnicy o przyznanie środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest został rozpatrzony
pozytywnie. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 77 152,00 zł, w tym do wykorzystania
na bieżący rok 50 % i 50 % do wykorzystania w roku przyszłym.
9/ Przygotowano wniosek do Ministerstwa Gospodarki na realizację zadań wynikających z
„Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, w ramach którego gmina będzie
ubiegała się o dofinansowanie do aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
10/ W okresie sprawozdawczym odłowiono pięć bezdomnych psów, które zostały przekazane do
schroniska w Legnicy.
11/ Wydano szesnaście decyzji dla osób fizycznych i Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi ,
zezwalających na usunięcie siedemdziesięciu drzew. Odmówiono osobom fizycznym wydania
zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku lipy w Modlikowicach oraz dwóch drzew z
gatunku dąb w Olszanicy.
12/ Rolników, którzy dokonali zakupu do siewu materiału kwalifikowanego informowano, że od 15
stycznia br. można składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu o przyznanie pomocy de
mini mis w rolnictwie.
13/ Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w miesiącu styczniu i
lutym 2014 r. odebrano:
131,08 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
4,47 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych,
9,371 Mg opakowań szklanych,
0,707 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
0,53 Mg odpadów wielkogabarytowych,
0,62 Mg zużytych opon.
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14/ Sporządzono i przekazano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu sprawozdanie o rodzajach i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i
przekazanych do odzysku i recyklingu w roku 2013.
15/ Sporządzono i przekazano Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Środowiska sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.
16/ Na bieżąco przyjmowano deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
17/ Przygotowywany jest przetarg na wywóz nieczystości stałych - na jeden rok.
18/ Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i podpisano umowy z klubami sportowymi OLIMPIA
Olszanica, ORZEŁ Zagrodno, SKORA Jadwisin, RADZIECHOWIANKA Radziechow oraz Ogniskiem
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT w Złotoryi
oraz przesłano pierwszą transzę dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014. Łączna kwota dotacji – 113 000,00 zł.
19/ Złożono wnioski:
do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z ogłoszonym naborem w ramach Programu
„Animator-Moje Boisko Orlik 2012”,
w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2014 r. na zadanie: wyposażenie świetlicy
wiejskiej w sprzęt kuchenny”.
20/ Realizowany jest remont świetlicy wiejskiej w Olszanicy – wymiana pokrycia dachu, remont
elewacji, malowanie pomieszczeń. Termin zakończenia robót upływa 30 kwietnia br.
21/ Realizowane są roboty budowlane na zadaniu pn. „Adaptacja budynku poszkolnego na
mieszkania socjalne w Olszanicy”. W ostatnim okresie rozliczono roboty na kwotę brutto 389 874,44
zł. Planowany termin zakończenia zadania upływa 30 kwietnia br.
22/ W dniu 4 lutego br. rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. Wykonawcą jest
COMPLEX -BUD z Lubina. Planowany termin zakończenia zadania upływa 30 maja br.
23/ Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację drogi dojazdowej do
gruntów rolnych dz. nr 233 w Olszanicy. Realizacja jest na etapie podpisywania umowy na
dofinansowanie z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych.
24/ Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację drogi dojazdowej dz. nr
599 i 651 w Zagrodnie.
25/ Opracowywana jest dokumentacja projektowa – wodociąg Grodziec. Realizacja zadnia jest na
etapie decyzji lokalizacyjnej.
26/ Opracowywana jest dokumentacja legalizacyjna – wodociąg Olszanica- Grodziec. Wykonawcą
jest pan Jan Węglewski.
27/ Aktem notarialnym Rep A nr 3600/2014 z dnia 07 marca 2014 r. PKP S.A z siedzibą w Warszawie
przekazało nieodpłatnie Gminie Zagrodno prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności
zabudowy, nieruchomości o nr dz. 658 o pow. 6,8291 ha położoną w miejscowości Zagrodno oraz dz.
nr 286/3 o pow. 6,3230 położoną w miejscowości Brochocin, na cele związane z inwestycjami
infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Zagrodno w dziedzinie transportu
( przekształcenie ich na ścieżki rowerowe ). W dalszym ciągu, na zasadach wyżej opisanych,
załatwiania jest sprawa przejęcia na rzecz Gminy Zagrodno nieruchomości o nr dz. 766 o pow. 7,5227
ha położonej w miejscowości Zagrodno. Trwają rozmowy na temat przejęcia działki wraz z
budynkiem po stacji PKP na obsługę ścieżki rowerowej.
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28/ Aktem notarialnym Rep A nr 1471/14 z dnia 18.02.2014 r. Gmina Zagrodno zakupiła
nieruchomości o nr dz. 134 o pow. 0,6399 ha i dz. nr 140/2 o pow. 0,0786 ha, położone w
miejscowości Brochocin, z przeznaczeniem na boisko sportowe. Cena zakupu stanowiła kwotę
26 531,00 zł.
29/ Dnia 21 lutego 2014 na stronie internetowej Gminy Zagrodno oraz na łamach Gazety Piastowskiej
ukazało się ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do współwłaścicieli na sprzedaż 8/16
udziału Gminy Zagrodno w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr dz. 140 o pow. 1,1066 ha,
położonej w miejscowości Olszanica. Pisemne zgłoszenia do przetargu należało złożyć w zamkniętej
kopercie do dnia 19.03.2014 r. w tut. urzędzie. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu została
wywieszona w dniu 24.03.2014 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno. Ofertę
złożyła 1 osoba fizyczna, którą zakwalifikowano do udziału w przetargu, wyznaczonego na dzień 26
marca 2014 r. na godz. 10.00
30/ Dnia 07 marca 2014 na stronie internetowej Gminy Zagrodno oraz na łamach Gazety Piastowskiej
ukazało się ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej,
oznaczonej nr dz. 110 o pow. 1,2463 ha, położonej w miejscowości Wojciechów. Wymagane
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu do przetargu, należy złożyć
w zamkniętej kopercie do dnia 01.04.2014 r. w tut. urzędzie. Lista osób zakwalifikowanych do
przetargu zostanie wywieszona w dniu 04.04.2014r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Zagrodno. Wadium uczestnicy winni wpłacić najpóźniej do dnia 01.04. 2014 r. Termin przetargu
wyznaczono na dzień 8 kwietnia 2014 r.
31/ Dnia 19 marca 2014 na stronie internetowej Gminy Zagrodno oraz na łamach Gazety Piastowskiej
ukazało się ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr dz. 330/1 o pow. 0,0258 ha i 330/2 o pow.
0,0051 położonych w miejscowości Brochocin. Pisemne zgłoszenia do przetargu należy złożyć w
zamkniętej kopercie do dnia 16.04.2014 r. w tut. urzędzie. Lista osób zakwalifikowanych do
przetargu zostanie wywieszona w dniu 18.04.2014r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Zagrodno.
Wadium uczestnicy winni wpłacić najpóźniej do dnia 16.04. 2014 r. Termin przetargu wyznaczono na
dzień 23 kwietnia 2014 r.
32/ W związku z nieustannie trwającym konfliktem między sąsiadami zamieszkałymi w Wojciechowie
nr 21, na wniosek pozostałych współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości zaproponowano
p. Zielonka zamianę dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal mieszkalny, położony w
miejscowości Wojciechów nr 26.
33/ Dnia 19 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy Zagrodno odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji
Mieszkaniowej, na której zweryfikowano wnioski o przydział lokali mieszkalnych i socjalnych. Komisja
zakwalifikowała do przydziału lokali mieszkalnych 4 rodziny natomiast do przydziału lokali socjalnych
6 rodzin. Trzydzieści wniosków zostało odrzuconych.
34/ Dnia 17 marca 2014 r. z przedstawicielami ANR dokonano lustracji lokali mieszkalnych, które
Agencja Nieruchomości Rolnych proponuje do nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Zagrodno.
Rozważa się możliwość przejęcia 2 lokali mieszkalnych w Brochocinie ( 35 I/1 i 35I/2 ), 6 lokali
mieszkalnych w Olszanicy ( 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6 ) i 1 lokalu mieszkalnego w
Zagrodnie ( 38/6 ).
35/ W związku z powzięciem informacji o złych warunkach mieszkaniowych p. Drzał zaproszono p.
Irenę Drzał na spotkanie w dniu 13 marca br. w Urzędzie Gminy Zagrodno w celu ustalenia potrzeb
mieszkaniowych Jej rodziny. W piśmie zamieszczono informację, że w przypadku nieobecności prosi
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się o kontakt telefoniczny. Pomimo tego nikt z rodziny p. Drzał nie przybył w tej sprawie do Urzędu
Gminy.
35/ Dnia 18 marca 2014 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno
zostało opublikowane Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno
o wszczęciu postępowania
administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę i rozbudowę
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Grodźcu. Ponadto obwieszczenia w tej sprawie zostały
wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno oraz w miejscowości Grodziec.
Poinformowano o uprawnieniach stron wynikających z art. 10 oraz art. 73 § 1 KPA oraz zaproszono
do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym poprzez możliwość przeglądania akt sprawy
i wypowiadania się co do zebranych materiałów i zgłoszonych wniosków. Z uprawnień można
korzystać w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w godzinach urzędowania. Zawiadomienia o wszyciu
postępowania wysłano do jednostek uzgadniających i opiniujących.
36/ Wszczęto postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wodociągowymi
na części działek nr 158 i 159 obręb Olszanica.
37/ Wydano decyzje o warunkach zabudowy na:
budowę wiaty na maszyny i sprzęt rolniczy na działce nr 523 w miejscowości Zagrodno,
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 250/5 i 250/7 w miejscowości
Zagrodno.
38/ Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy na:
budowę wiaty na maszyny rolnicze na działce nr 974/2 w miejscowości Zagrodno,
zmianę sposobu przeznaczenia budynku gospodarczego na mieszkalny na działce nr 423 w
miejscowości Wojciechów.
38/ Przyjmowano wnioski o wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. Aktualizowano
dane ewidencyjne przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w systemie Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
39/ Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2014 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Zagrodnie pozytywnie przyznała dofinansowanie do realizacji:
Programów profilaktycznych dla Szkoły Filialnej w Olszanicy pod hasłem „Wiosną Trzeźwo
Spójrz na świat- Żyj radością” w wysokości 742 zł.
Popołudniowych zajęć świetlicowych organizowanych przez Szkołę Podstawową w Zagrodnie
w okresie od 3 marca do 26 czerwca 2014 r. Ogólna wysokość przyznanych środków finansowych
wynosi 12 840,00 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli.
Zakupu artykułów papierniczych i produktów żywnościowych dla dzieci uczęszczających na
zajęcia popołudniowe w wysokości 600 zł.
40/ Podjęto:
1. Zarządzenie Nr 0050.157.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 lutego 2014r.zwiększające
plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 765,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień
w planie wydatków na kwotę 737,54zł.
2. Zarządzenie Nr 0050.159.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 lutego 2014r.zmniejszające
plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 103.000,00 zł. Jednocześnie dokonano
przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.476 zł.
3. Zarządzenie Nr 0050.9.2014Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 marca 2014r. w sprawie
ustalenia kwoty pogotowia kasowego oraz limitu przechowywanych i transportowanych
środków pieniężnych.
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Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy Zagrodno zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy.
Sporządzono oraz przesłano roczne sprawozdania za 2013r.:
Rb 27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
Rb 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych;
Rb 27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami;
Rb 50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
Rb 50 – kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji;
Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
Rb NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej osoby prawnej utworzonej
na podstawie odrębnych zadań w celu wykonywania zadań publicznych,
Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej osoby prawnej utworzonej
na podstawie odrębnych zadań w celu wykonywania zadań publicznych,
Rb-30S – półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów
budżetowych;
Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa
w art.23 ust.1 ustawy o finansach publicznych;
OŚ – 4g - Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora
finansów publicznych
Sporządzono miesięczne sprawozdania za luty 2014r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Trwają prace nad zarządzeniem Wójta Gminy Zagrodno w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z
wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2013 rok oraz
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2013r. do 31
grudnia 2013 r.
Przygotowano projekty uchwał na sesję Rady Gminy.
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Przyjęto wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz złożono
wniosek o przekazanie dotacji celowej na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Na bieżąco prowadzone są sprawy w zakresie finansów gminy oraz księgowane dochody i wydatki
Urzędu Gminy Zagrodno.
Ponadto Wójt Gminy Mieczysław Słonina przekazał radnym informację z realizacji interpelacji i
zapytań radnych Gminy Zagrodno zgłoszonych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 30.01. 2014 r.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Sekretarz gminy Urszula Kindler rozpoczęła czytanie odpowiedzi na interpelację radnej Teresy
Doktor złożonej na ostatniej sesji w sprawie przebiegu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Zagrodno
pani Kamili Kuneckiej.
Radna Teresa Doktor zwróciła się o przekazanie Jej tej odpowiedzi bez odczytywania.
Sekretarz gminy Urszula Kindler przekazała odpowiedź radnej Teresie Doktor.
Do pkt 3.
Radny Maciej Koszelowski:
- Poinformował, że na boisku ORLIK w Zagrodnie na bramkach są porwane siatki, cerowane
sznurkami. Ponadto jeden z halogenów oświetla sąsiednią działkę zamiast boisko, kamera
monitoringu jest uszkodzona. Wniósł o rozwiązanie tych problemów.
- Wniósł o rozebranie wiaty przystankowej murowanej, która stoi przy moście w Zagrodnie koło
nowo postawionej wiaty metalowej. Poinformował, że ta wiata zasłania widoczność, jest za blisko
krawędzi jezdni. Poddał pod rozwagę możliwość postawienia na tym odcinku bariery
zabezpieczającej osoby znajdujące się w obrębie wiaty.
Radna Teresa Doktor:
- Wniosła, aby Komisja Rewizyjna skontrolowała przetargi od 2010 r. i wyjaśniła, dlaczego gmina
utraciła 400 tys. zł.
- Zapytała, czy zasuwę koło hydroforni w Zarodnie ma wykonać powiat, czy może ją wykonać
gmina.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zapytał, czy interpelację radnej Teresy Doktor
o skontrolowanie przez Komisję Rewizyjną przetargów od 2010 r. ma potraktować jako wniosek o
przeprowadzenie kontroli , ponieważ musiałby poddać go radzie gminy pod głosowanie.
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Radna Teresa Doktor poinformowała, że złoży na piśmie wniosek o skontrolowanie przez Komisję
Rewizyjną przetargów od 2010 r.
Radny Tadeusz Suchecki:
- Stwierdził, że jeżeli stojąca koło mostu w Zagrodnie wiata murowana nie zostanie rozebrana, tak,
jak to chyba było zakładane, to niezbędna jest bariera odgradzająca ten teren od ulicy, ponieważ
stojąc na tym przystanku stoi się prawie na ulicy.
- Zwrócił się o poinformowanie, jaki jest zakres pracy animatora boiska ORLIK w Zagrodnie, kto ma
wykonywać naprawy i sprzątać. Stwierdził, że na tym obiekcie w widocznym miejscu powinien być
zamieszczony harmonogram otwarcia.
- Wniósł o zgłoszenie do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi, że w Zagrodnie nad drogą
powiatową pomiędzy posesjami nr 99-100 wisi złamana gałąź, która stanowi zagrożenie dla
użytkowników drogi.
Radny Jan Łuc:
- Zwrócił się z prośbą, aby wójt wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych w Rakowicach o to, aby
Agencja wystąpiła z wnioskiem do Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody o wykonanie zabiegów
pielęgnacyjnych w alei lipowej w Grodźcu.
- Poinformował, że w Grodźcu koło kościoła są dwie lipy spróchniałe, które należy ściąć. Wniósł o
dokonanie oględzin tych drzew i sporządzenie wniosku o wyrażenie zgody na ścięcie.
Radny Jan Siemianowski:
- Wniósł o wykonanie naprawy dachu i zaplecza sali gimnastycznej w Radziechowie. Poinformował,
że woda cieknie kominami wentylacyjnymi i jest także w lampach oświetleniowych.
- Wniósł o wykonanie kapitalnego remontu dachu na budynku głównym Szkoły w Radziechowie.
Poinformował, że dach przecieka, woda kapie do wiader rozstawionych na strychu budynku.
- Wniósł o naprawienie nawierzchni drogi na kolonię w Radziechowie. Poinformował, że w
nawierzchni są liczne ubytki, a jeżdżą po niej mieszkańcy oraz autobus.
- Poinformował, że na przepuście koło posesji p. Sawy w Radziechowie jest położona płyta. Zwrócił
się o naprawienie tego przepustu przy okazji wykonywania planowanej naprawy przepustu koło
posesji p. Fuławki w Radziechowie.
- Poinformował, że przy drodze gminnej od strony szkoły w Radziechowie nadal nie został
postawiony znak „uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu”.
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- Zgłosił pilną potrzebę usunięcia suchych gałęzi z poboczy drogi gminnej w Radziechowie od
przystanku „koziołówka” do posesji p. Sawy.
Radny Mateusz Korczowski zwrócił się o udostępnienie informacji o stanie populacji dzikich
zwierząt, które składają koła łowieckie.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
- Zwrócił się o poinformowanie, czy są już ustalenia w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego na
terenie gminy.
- Poinformował, że w Uniejowicach na odcinku drogi powiatowej koło sklepu nr 1 jest
niebezpiecznie, ponieważ kierowcy parkują samochody po obydwu stronach drogi i przy wymijaniu
się z samochodami ciężarowymi nie ma gdzie zjechać. Zaproponował rozważenie wprowadzenia
zakazu parkowania przy drodze na tym odcinku.
Radna Danuta Kuźniar:
- Zgłosiła pilną potrzebę nawiezienia tłucznia na przejazd przez rzekę w Jadwisinie.
- Wniosła o podcięcie gałęzi drzew przy drodze powiatowej przez Jadwisin.
- Zapytała, czy gmina może zaopatrzyć boisko sportowe w Jadwisinie w kosze na śmieci.
Radna Antonina Rystau:
- Poinformowała, że studzienka kanalizacyjna na posesji p. Marciniaka w Wojciechowie ciągle
wybija, a wyciekające z niej ścieki płyną do rowu. Po okolicznych zagrodach roznosi się fetor,
gromadzą się muchy. Wniosła o rozwiązanie tego problemu. Nadmieniła, że składała już w tej
sprawie interpelację.
- Poinformowała, że na ostatniej sesji zgłaszała pilną potrzebę naprawy nawierzchni drogi gminnej
w Wojciechowie od bazy do Konradówki. Pan Kucaj zwracał się o nawiezienie czterech wywrotek
tłucznia na ta drogę, ale tłuczeń nie został zawieziony. Poinformowała, że ta droga oprócz tego , że
jest drogą do posesji, jest także drogą do pól. Rowy przy drodze zostały przez niektórych rolników
zaorane. Pan Franczak wielokrotnie zwracał się o naprawę tej drogi, ponieważ samochód
odbierający mleko ma problem z dojazdem do jego posesji. Ponadto p. Franczak codziennie tą drogą
dowozi swoje dziecko do szkoły w Brochocinie. Ponownie zwróciła się o pilne naprawienie
nawierzchni tej drogi.
- Poinformowała, że wykonawca projektu modernizacji świetlicy wiejskiej w Wojciechowie wyjaśnił,
że projekt nie uwzględnia ocieplenia sali świetlicy i wykonania schodów do pomieszczenia
gospodarczego decyzją pana wójta ze względu na szczupłość środków finansowych na realizację
tego zadania. Zapytała, dlaczego w trakcie wykonywania modernizacji świetlicy w Wojciechowie i
remontu świetlicy w Olszanicy można przeznaczyć z budżetu gminy środki finansowe na wykonanie
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dodatkowych robót w świetlicy w Olszanicy, tj. na komin i na podłogę, a nie można przeznaczyć
środków na wykonanie dodatkowych robót w świetlicy wiejskiej w Wojciechowie, tj. na wykonanie
schodów i ocieplenia.
Radny Waldemar Chudziński zaproponował wyposażenie radnych w tablety. W uzasadnieniu
powiedział, że radni dostawaliby informacje z wyprzedzeniem, a przede wszystkim po jednym
egzemplarzu, bez kilkakrotnego wysłania tych samych informacji na poszczególne komisje i sesję.
Poinformował, że na przykład w ostatnim czasie otrzymał trzykrotnie sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za 2013 r.
Radny Piotr Janczyszyn w nawiązaniu do interpelacji złożonej na ostatniej sesji w sprawie obcinania
gałęzi drzew podczas wymiany kabli elektrycznych poinformował, że przedstawiciel firmy, która
obcina te gałęzie wyjaśnił, że zadanie jest realizowane zgodnie z umową zawartą z firmą TAURON.
Gałęzie mają być przycięte na odległość 2 metrów od linii.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali informację o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, która została
przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 13 marca 2014 r.
Radny Waldemar Chudziński zapytał, czy wzrosła liczba zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów
i czy gmina osiąga wymagany poziom recyklingu.
Podinsp. Urzędu Gminy Agnieszka Szelepajło odpowiedziała, że w roku 2013 segregowało odpady ok.
20 % zadeklarowanych, natomiast w roku 2014 ta ilość wzrosła do ok. 60 %. W roku 2013 gmina nie
osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych gmina reguluje należności co miesiąc w formie ryczałtu .
Wobec braku uwag uznał informację za przyjętą.
Informacja o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za 2013 r., która
została przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 13 marca 2014 r.
Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał informację za
przyjętą.
Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za 2013 r. stanowi załącznik nr 5
do protokołu.

11

Do pkt 6.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz zawiadomieniami na
sesję otrzymali informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za
2013 r., która została przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu
25 lutego 2014 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
uznał informację za przyjętą.
Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za 2013 r. stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Do pkt 7.
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 i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 19 marca 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Antonina Rystau zapytała, dlaczego w projekcie uchwały znalazły się środki na sfinansowanie
dotykowych prac podczas wykonywanego remontu świetlicy wiejskiej w Olszanicy, a nie ma
możliwości sfinansowania koniecznych do wykonania dodatkowych robót przy modernizacji
świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. Przypomniała, że chodzi o wykonanie klatki schodowej do
pomieszczenia gospodarczego i ocieplenia dachu - stropu.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski wyjaśnił, że modernizacja świetlicy w
Wojciechowie jest wykonywana zgodnie z projektem, przy udziale środków z zewnątrz. Wykonanie
klatki schodowej i ocieplenia może być wykonane w przyszłości, po doprojektowaniu i uzyskaniu
pozwolenia na budowę. Poinformował, że strop w świetlicy w Wojciechowie jest ocieplony. W
odniesieniu do wykonywanego remontu w świetlicy wiejskiej w Olszanicy wyjaśnił, że wymiana
podłogi nie wymaga pozwolenia na budowę. Ponadto zwrócił uwagę, że z budżetu dodatkowo
wspiera się zadania zaplanowane do realizacji przez sołectwa w ramach środków będących w ich
dyspozycji. Poinformował, że sołectwo Olszanica przeznaczyło środki funduszu sołeckiego na remont
świetlicy, natomiast sołectwo Wojciechów po raz kolejny przeznaczyło fundusz sołecki na
wyposażenie świetlicy. Następnie przewodniczący rady gminy stwierdził na sali obrad obecność 14
radnych i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 13 głosami „za”, przy jednym głosie
wstrzymującym.
Uchwała Nr XXXIX.271.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gminy na 2014 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------
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2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno. Odczytał projekt uchwały, a następnie
poinformował, że był on przedmiotem obrad komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu
w dniu 19 marca 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 14 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIX.272.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 8 do
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------protokołu.
----------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji
Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 19 marca 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Sekretarz gminy Urszula Kindler omówiła 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 14 radnych i projekt uchwały poddał
pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową
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sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zagrodno. Odczytał projekt
uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na
posiedzeniu w dniu 19 marca 2014 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 14 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIX.274.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zagrodno stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------5/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie na rzecz Gminy Zagrodno nieruchomości położonej w miejscowości Uniejowice. Odczytał
projekt uchwały, a następnie poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 19 marca 2014 r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radna Antonina Rystau przypomniała, że z komisji wypłynęła propozycja uzyskania wyjaśnienia na
temat tego, czy osoba, która przekaże na rzecz gminy przedmiotową nieruchomość, nie będzie
przypadkiem musiała odprowadzić od tej darowizny podatku.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że podatek od spadków i darowizn dotyczy umów
zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi i ciąży na obdarowanym. W tym przypadku ani
darczyńca, ani obdarowany nie będzie obciążony podatkiem od spadków i darowizn.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIX.275.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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zgody na nieodpłatne przejecie na rzecz Gminy Zagrodno nieruchomości położonej w miejscowości
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uniejowice stanowi załącznik nr 11 protokołu.
---------------------------------------------------------6/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad
Zabytkami Gminy Zagrodno na lata 2013-2016”. Odczytał projekt uchwały, a następnie
poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu
w dniu 19 marca 2014 r.
Przewodnicząca komisji Teresa Doktor poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Radna Antonina Rystau zapytała, czy pałac w Wojciechowie jest wyłączony z tego programu.
Podinsp. Urzędu Gminy Natalia Kowcz poinformowała, że pałac w Wojciechowie jest objęty
programem.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że nowy właściciel pałacu może
wystąpić z wnioskiem do gminy o dofinansowanie remontu pałacu.
Radny Tadeusz Suchecki stwierdził, że w programie jest wiele niekonsekwencji. Z analizy zagród
wynika, że jedne budynki są wpisane do programu, a inne zupełnie pominięte. Zapytał, czy
właściciele budynków, które są objęte programem, będą mieli obowiązek zgłaszania czy uzyskiwania
zgody od konserwatora zabytków na ich remonty.
Sekretarz gminy Urszula Kindler wyjaśniła, że rozróżnia się dwa rodzaje obiektów, tj. wpisane do
rejestru zabytków na podstawie decyzji konserwatora zabytków oraz obiekty objęte ochroną
konserwatorską. Poinformowała, że prace wykonywane na obiektach budowlanych wpisanych do
rejestru zabytków wymagają uzyskania pozwolenia tych robót przez właściwego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Natomiast w przypadku obiektów budowlanych objętych ochroną
konserwatorską pozwolenie na wykonywanie prac na tych obiektach wydaje Starostwo Powiatowe
Wydział Architektury i Budownictwa w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Wojewódzki Konserwator Zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wniosku. W przypadku nie zajęcia przez niego stanowiska w tym terminie uznaje się, że
wniosek został przyjęty bez zastrzeżeń.
Radny Piotr Janczyszyn zapytał, jakie mogą być skutki nie podjęcia przedmiotowej uchwały.
Sekretarz gminy Urszula Kindler w odpowiedzi poinformowała, że gmina bez programu opieki nad
zabytkami nie będzie miała możliwości pozyskania z zewnątrz środków na remont obiektów
zabytkowych.

15

Radna Antonina Rystau zapytała, czy właściciele obiektów wpisanych do programu opieki nad
zabytkami zostali przez gminę powiadomieni o tym, że mieszkają w zabytkach i nie mogą wykonywać
żadnych prac na własną rękę.
Sekretarz gminy Urszula Kindler odpowiedziała, że gmina nie wysyłała do właścicieli obiektów
żadnych informacji, ponieważ oni zamieszkują obiekty objęte ochroną konserwatorką a nie obiekty
wpisane do rejestru zabytków.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIX.276.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zagrodno na lata 2013-2016” stanowi załącznik nr 12 do
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------protokołu.
--------------7/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na
rok 2014. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji
Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 13 marca 2014 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu,
w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIX.277.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------terenie Gminy Zagrodno na rok 2014 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------8/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
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świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji
Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, 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 14 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIX.278.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dożywiania” na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------------------------9/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Odczytał projekt uchwały i
poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w
dniu 25 lutego 2014 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, 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 14 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwala Nr XXXIX.279.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014-2020 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------10/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 20142020. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, 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 14 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIX.280.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------11/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie środków
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i
sposobów ich przyznawania. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad
Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Tadeusz Suchecki poinformował, 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 14 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.

18

Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXIX.281.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania stanowi załącznik nr 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------do protokołu.
---------------------Do pkt 8.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że pani Edyta Hajduk w dniu
10 lutego 2014 r. złożyła rezygnację z funkcji sołtysa wsi Łukaszów oraz inkasenta, w związku z czym
radni wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt harmonogramu zebrania wiejskiego dla
potrzeb wyboru sołtysa wsi Łukaszów. Odczytał treść § 29 Statutu Sołectwa Łukaszów stanowiącego
o tym, że zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej
zwołuje i wyznacza przewodniczącego rada gminy oraz treść projektu harmonogramu. Wobec braku
innych propozycji ze strony radnych uznał harmonogram za przyjęty.
Harmonogram zebrania wiejskiego dla potrzeb wyboru sołtysa wsi Łukaszów stanowi załącznik nr 18
do protokołu.
Do pkt 8.
Wójt gminy Mieczysław w odpowiedzi na złożone przez radnych interpelacje i zapytania
poinformował, że:
Budżet gminy jest wyczerpany, nie ma już środków finansowych na realizację kolejnych
zadań.
Gospodarzem boiska ORLIK jest animator, który powinien nawet telefonicznie zgłosić
problemy związane z funkcjonowaniem tego obiektu, nie było potrzeby czekania z tym aż do sesji.
Radny Maciej Koszelowski w uzupełnieniu poinformował, że animator boiska ORLIK zgłaszał te
sprawy.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że w budżecie gminy są zabezpieczone środki
finansowe na utrzymanie ORLIK-a. Kontynuując odpowiedzi na dalsze interpelacje i zapytania
poinformował, że:
Wiata przystankowa koło mostu w Zagrodnie jest przeznaczona do rozbiórki, została tylko
pozostawiona na okres zimy ze względów praktycznych. Propozycję obarierowania odcinka drogi
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przy wiacie koło mostu zostanie rozpatrzona przy udziale kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w
Złotoryi.
Nie wiadomo, kto ma wykonać zasuwę za hydrofornią w Zagrodnie. Nie jest to zadanie
własne gminy. Miejsce zainstalowania zasuwy musi być wskazane przez hydrologa, żeby woda nie
stworzyła dodatkowego zagrożenia. Zadeklarował wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych, tj.
właściciela gruntu, na którym ma być montowana zasuwa, o zajęcie stanowiska w sprawie.
Animator boiska ORLIK ma zakres obowiązków. Harmonogram godzin otwarcia i dostępności
obiektu powinien być wywieszony. Sprawa zostanie wyjaśnione z animatorem.
Zostanie przesłane wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie wykonania
zabiegów pielęgnacyjnych alei lipowej w Grodźcu.
Dach na budynku głównym Szkoły w Radziechowie i na budynku zaplecza sali gimnastycznej
był remontowany dwa lata temu. Na naprawę dachu nad salą gimnastyczną w Radziechowie trzeba
wygospodarować środki w budżecie gminy.
Naprawa drogi na kolonię „Grzędną” w Radziechowie zostanie sfinansowana ze środków
zaplanowanych w budżecie gminy na bieżące utrzymanie dróg.
Po dokonaniu oględzin zostanie podjęta decyzja co do naprawy mostku koło posesji p. Sawy
w Radziechowie.
Przy drodze gminnej w Radziechowie zostanie postawiony znak informujący o skrzyżowaniu z
drogą z pierwszeństwem przejazdu.
Nie ma kto wycinać gałęzi przy drogach gminnych. Gmina zatrudni trzy osoby bezrobotne do
prac przy rzece.
-

Na piśmie zostanie udzielona odpowiedź na zapytanie o stan populacji dzikich zwierząt.

W budżecie gminy zostały zaplanowane środki finansowe na zagęszczenie oświetlenia
ulicznego na terenie gminy.
Zostaną przeprowadzone rozmowy z kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi na
temat wprowadzenia zakazu zatrzymania i postoju przy drodze powiatowej w okolicy sklepu nr 1 w
Uniejowicach.
Tłuczeń na przejazd przez rzekę w Jadwisinie zostanie zakupiony ze środków zaplanowanych
w budżecie gminy na bieżące utrzymanie dróg.
Droga gminna w Wojciechowie w kierunku posesji p. Franczaka jest remontowana raz, a
czasami dwa razy w roku. W tym roku także zostanie nawieziony tłuczeń na tą drogę.
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-

Problem rozgraniczenia dróg i rowów dotyczy całej gminy, nie tylko Wojciechowa.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie będzie wykonywana zgodnie z
dokumentacją. Ocieplenie stropu dachu tego obiektu nie może być inne. Zadanie jest realizowane
przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dlatego jego zakres
nie może być zmieniony.
-

Tablety mogą zostać zakupione dla radnych nowej kadencji.

-

Gałęzie drzew przy drodze powiatowej w Jadwisinie były podcinane.

Sołtys wsi Jadwisin Leon Wijatyk poinformował, że gałęzie zostały przycięte za mało .
Radna Antonina Rystau zwróciła się o udzielenie na piśmie odpowiedzi na interpelację w sprawie
naprawy drogi do posesji p. Franczaka w Wojciechowie.
Do pkt 10.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Do pkt 11.
1/

Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski:

- przypomniał, że 30 kwietnia br. upływa termin składania oświadczeń majątkowych za 2013 r.,
- poinformował, że 30 kwietnia 2014 r. o godzinie 14.oo w Szkole Podstawowej w Zagrodnie
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy,
- po zasięgnięciu opinii stwierdził, że rada gminy nie wnosi zastrzeżeń do tego, aby Urząd Gminy
Zagrodno był czynny jak przed zmianą, to jest codziennie w godzinach od 7.3o do 15.3o,
- odczytał pismo p. Zdzisława Zielonki wniesione do Rady Gminy Zagrodno dnia 14 lutego 2014 r.
z prośbą o dołączenie go do akt sprawy o wyrażenie zgody na zamontowanie kamer monitorujących
części wspólne nieruchomości w Wojciechowie nr 21.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformowała, że w obrębie tej nieruchomości został postawiony
płot, w toku jest postępowanie o zdemontowanie kamer.
Radna Antonina Rystau zapytała, czy zamontowanie kamer na budynku przez najemcę nie jest
naruszeniem prawa i prywatności pozostałych lokatorów.
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że najemca powinien mieć zgodę administratora, w
tym przypadku Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie, na założenie kamer. Gmina w
prowadzonej korespondencji domaga się od p. Zielonki zdjęcia kamer. Po upływie wyznaczonego
terminu zostanie wynajęta firma, która zdemontuje kamery na koszt osoby, która je zamontowała.
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Poinformował, że w obrębie przedmiotowej nieruchomości nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia
lokatorów, w związku z czym zamontowanie kamer służy inwigilacji, ma znamiona nękania, narusza
dobra osobiste.
2/
Radny Mateusz Korczowski zapytał, czy jest wyznaczony nowy termin zakończenia prac na
boisku w Radziechowie, kiedy płyta zostanie przygotowania do zasiania trawy. Poinformował, że
zakupiona trawa ma krótki termin kiełkowania i może się okazać, że nie zdąży wzejść.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że prace rozpoczną się niebawem, ponieważ zostały
już zabezpieczone w budżecie gminy środki finansowe na ten cel w wysokości 25 tys. zł.
3/
Radny Stanisław Bachmatiuk zwrócił się dowiezienie dwóch wywrotek tłucznia do
Uniejowic.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że tłuczeń do Uniejowic został zawieziony.
4/
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie Stanisław Karkowski , w odpowiedzi na
interpelację radnej Antoniny Rystau poinformował, że studzienka kanalizacyjna na posesji
p. Marciniaka jest przykanalikiem, blisko przepompowni i służącym tylko dla tej posesji.
Likwidacja tego przykanalika może spowodować wybijanie ścieków w mieszkaniu p. Marciniaka.
Można go także przebudować tak, że będzie wyżej. Poinformował, że fetor w jego okolicy
występuje okresowo, wtedy, kiedy pompy nie nadążają z pompowaniem ścieków.
5/

Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska:

- Zgłosiła pilną potrzebę naprawy drogi powiatowej Garnczary- Radziechów.
- Zwróciła się z prośbą o pomalowanie wiaty przystankowej w Olszanicy – Garnczary.
6/
Sołtys Zagrodno – Osiedle Czesław Gap zwrócił się z prośbą o przeniesienie na inne miejsce
znaku parkowania dla inwalidów, który został postawiony przez Zakład Usług Komunalnych w
Zagrodnie naprzeciwko bloku 182. Poinformował, że w tym bloku nie ma inwalidów, a pomiędzy
mieszkańcami są przez niego tylko zgrzyty.
7/
Sołtys wsi Radziechów Anna Senko zwróciła się z prośbą o nawiezienie tłucznia na plac przy
cmentarzu w Radziechowie.
8/
Pan Damian Zajdel poinformował, że w Szkole Podstawowej w Zagrodnie wzrosła liczba
dzieci i wypadków. Występują przypadki różnego uszkodzenia ciała, w tym pęknięcia i złamania.
Pani detektor szkoły nie wzywa do tych zdarzeń karetki pogotowia, mówi rodzicom, że na terenie
szkoły za dzieci odpowiadają rodzice. Nadmienił, że zna ten problem z własnego doświadczenia.
Zwrócił się o wyjaśnienie, dlaczego nauczyciele nie wzywają do wypadków w szkole karetki
pogotowia, dlaczego wypadki nie są zgłaszane. Poinformował, że w szkole są dzieci
niepełnosprawne, z różnym stopniem niepełnosprawności. Rodzice na początku roku szkolnego
wypełniają szereg dokumentów o chorobach i lekach zażywanych przez dzieci, a jak jest wypadek, to
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cała odpowiedzialność spada na rodziców. Poinformował, że nie ma pewności co do tego , że jego
dziecko jest w szkole bezpieczne.
Radna Teresa Doktor przypomniała, że już dawno zgłaszała ten problem, ale nikt nie zwrócił na to
uwagi.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zwrócił uwagę, że radna Teresa Doktor nigdy nie
powiedziała, których konkretnie dzieci dotyczyły informacje o wypadkach. Poinformował, że sprawa
zgłoszona przez pana Damiana Zajdel zostanie przedstawiona pani dyrektor szkoły na wspólnym
posiedzeniu komisji rady gminy zaplanowanym na 31 marca br.
Radny Tadeusz Suchecki poinformował, że w każdej szkole są takie same zasady. Jeżeli na skutek
zdarzenia – wypadku istnieje potrzeba wezwania karetki, to karetka jest wzywana , a jeżeli nie , to
jest wzywany tylko rodzic.
Radny Piotr Janczyszyn zwrócił uwagę, że w każdej szkole takie nieszczęścia były i będą, są
nieuniknione, a rodzice są zawsze o nich powiadamiani.
Radna Teresa Doktor poinformowała, że w Szkole w Olszanicy nie ma żadnej dyscypliny.
Radna Antonina Rystau poinformowała, iż nie zgadza się z tym, że to nauczyciel ocenia, czy
wezwanie karetki pogotowia jest zasadne, czy nie.
9/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że na 25 kwietnia br.
planowana jest wyjazdowa sesja rady gminy.
Do pkt 12.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął sesję.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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