Protokół Nr XL.2014
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 25 kwietnia 2014 r. na zamku w Grodźcu.
Obrady trwały od godziny 13.3o do godziny 15.1o.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15; radna nieobecna Teresa Doktor.
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/Jan Orzech

-

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Radca Prawny
Sołtys
Sołtys
Sołtys
Sołtys
Sołtys
Sołtys

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 zebranych stwierdził ich prawomocność. Następnie poinformował, że radni
wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali porządek obrad.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagrodno na
lata 2014-2020.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
poddał pod głosowanie wniosek wójta gminy.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przychyliła się do wniosku wójta.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.

1

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Zagrodno za 2013 r.
Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu,
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Zagrodno na lata 2014-2020.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie miedzy sesjami.
Poinformował, że:
1/ Schronisko dla zwierząt odmówiło przyjęcia bezdomnego psa pochodzącego z wypadku w
Olszanicy. Pies zostanie umieszczony w klinice dla zwierząt lub będzie się nim opiekował nasz lekarz
weterynarii.
2/ Likwidacja sprzętu w jednostce OSP, Radzie Sołeckiej i Zespole Macierzanka w Wojciechowie
została wyznaczona na dzień 28 kwietnia 2014 r.
3/ W dniu 15 kwietnia 2014 r. podpisano akt notarialny związany ze sprzedażą 8/16 części udziału w
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz trzema
budynkami gospodarczymi, oznaczonej numerem działki 140 o pow. 1,1066 ha położonej w
miejscowości Olszanica. Nabywcy zapłacili gminie kwotę w wysokości 38 132, 00 zł.
4/ Dnia 8 kwietnia 2014 r. odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej,
oznaczonej numerem działki 110 o pow. 1,2463 ha, położonej w miejscowości Wojciechów. Do
udziału w przetargu została dopuszczona jedna osoba fizyczna, która zgodnie z treścią ogłoszenia o
przetargu w terminie złożyła komplet wymaganych dokumentów oraz w terminie wpłaciła wadium.
Łączna cena osiągnięta w przetargu wyniosła 28 179,00 zł.
5/ Dnia 23 kwietnia 2014 r. odbył się przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości
przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerze działki 330/1
o pow. 0,0258 ha i 330/2 o pow. 0,0051 ha, położonych w miejscowości Brochocin. Do udziału w
przetargu zostały dopuszczone dwie osoby fizyczne, które zgodnie z treścią ogłoszenia w terminie
wpłaciły wadium i złożyły komplet wymaganych dokumentów. Łączna cena osiągnięta w przetargu na
sprzedaż działki 330/1 wyniosła 1295 zł, a na działki nr 330/2 – 249 zł.
6/ Z informacji przedłożonych przez przedsiębiorców wynika, że w okresie sprawozdawczym nikt nie
zawarł żadnej umowy na wywóz nieczystości ciekłych.
7/ Wszczęto postępowanie w sprawie likwidacji aglomeracji, co się wiąże z wystąpieniem z
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
8/ Sporządzono sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego z realizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
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9/ Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej
o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Radziechów na działkach o
numerach ewidencyjnych 206, 207, 210/1, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 231, 232, 233,
234”.
10/Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu wydanie zmiany do decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa trzech elektrowni
wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda wraz z infrastrukturą elektromagnetyczną realizowana na
działkach numer 2430, 235, i 86” w rejonie miejscowości Jadwisin w gminie Zagrodno”.
11/ Zostało wydanych pięć decyzji dla osób fizycznych zezwalających na usunięcie ośmiu drzew.
12/ Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Złotoryi o wydanie zezwolenia na wycięcia dwóch lip
rosnących w pobliżu Kościoła w Grodźcu, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz
ruchu drogowego.
13/Rolników, którzy dokonali zakupu do siewu materiału kwalifikowanego, na bieżąco informowano,
że od 15 stycznia br. można składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu o przyznanie
pomocy de mini mis w rolnictwie.
14/ Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w miesiącu marcu 2014 r.
odebrano:
56,52 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
3,16 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych,
4,05 Mg opakowań szklanych,
0,36 Mg opakowań z tworzyw sztucznych.
15/ W dniach 1-2 kwietnia 2014 r. we współpracy z firmą AG-EKO Aneta Gonera Lubin na terenie
poszczególnych miejscowości Gminy Zagrodno przeprowadzono zbiórkę tzw. elektrośmieci.
16/ Sporządzono i przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego załącznik do sprawozdania SG-01
Statystyka Gminy, Gospodarka Mieszkaniowa i Komunalna, Utrzymanie Czystości i Porządku w
Gminie za 2013 r.
18/ Wysłano 70 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
19/ Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20/ Kwotą 2.753,72 zł dofinansowano organizację II Regionalnego Turnieju Ju Jitsu Dzieci i Młodzieży
o Puchar Wójta Gminy Zagrodno, odbytego dnia 13 kwietnia 2014 r. w Gimnazjum w Zagrodnie.
21/ Unieważniono postępowanie przetargowe na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Zagrodno”.
22/ Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami II” w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych.
23/ W dniu 18 kwietnia br. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagrodno
zostało opublikowane obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o tym, że została wydana decyzja
PP.6733.19.2.2013.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Grodźcu. Z treścią decyzji
można się zapoznać w Urzędzie Gminy Zagrodno. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno i w sołectwie Grodziec.
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24/ Wydano decyzję na rozbudowę stacji uzdatniania wody z ujęciami wodociągowymi na częściach
działek nr 158 i 159 obręb Olszanica.
25/ Wydano decyzje o warunkach zabudowy na:
- zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny na działce nr 423 w
miejscowości Wojciechów,
- budowę wiaty na maszyny i sprzęt rolniczy na działce nr 974/2 w miejscowości Zagrodno,
- przebudowę budynku usługowego na mieszkalno-usługowy na działce nr 306 w miejscowości
Radziechów ( decyzja zmieniająca ).
26/ Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy na
budowę nowej zagrody wiejskiej, w tym budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy z
garażem, wiata na sprzęt rolniczy na działkach nr 8 i 7/1 w miejscowości Uniejowice.
27/ Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie na swoim posiedzeniu w dniu
16 kwietnia 2014 r. zapoznała się i przeanalizowała:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,
- rachunek zysków i strat za rok 2013,
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2013 r.,
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.
oraz postanowiła pozytywnie zaopiniować roczne sprawozdanie finansowe za 2013 r.
28/ Przyjmowano wnioski o wpis bądź zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. Na bieżąco trwa
aktualizacja danych ewidencyjnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w
systemie Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
29/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie na posiedzeniu w dniu
1 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała wniosek i wydała zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w sklepie spożywczym w miejscowości Brochocin nr 21.
30/ Wystawiono 264 upomnienia z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na łączną kwotę
21 719,36 zł. Anulowano 117 upomnień z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na łączną
kwotę 5762,00 zł z uwagi na dokonanie wpłaty w okresie między wystawieniem a wysłaniem
upomnień. Wysłano 147 upomnień z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na łączną
kwotę 15957,36 zł. Zaksięgowano wpłaty dokonane w okresie międzysesyjnym. Wydano i wysłano
30 postanowień o zaliczeniu wpłat na zaległość z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
31/ Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie, w związku z pismem Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w sprawie zasad wydatkowania dotacji
dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na rok bieżący, zwrócił się z prośbą o
zapewnienie w miarę możliwości środków finansowych w wysokości dotacji na zakup ciężkiego
zestawu ratownictwa technicznego. W odpowiedzi na pismo Zarząd OSP w Zagrodnie został
poinformowany, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Rady Gminy
Zagrodno w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zagrodno dotacji, sposobu
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do
sektora finansów publicznych Gmina nie posiada prawnej możliwości przekazania dotacji na zakup
ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego. Zarząd OSP został poinformowany, że wniosek o
udzielenie na 2014 r., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, należało złożyć
do 30 września 2013 r.
32/ Ks. Bronisław Tarczyński, w imieniu Parafii Rzymsko-Katolickiej w Modlikowicach zwrócił się z
prośbą o dofinansowanie pokrycia dachu kościoła filialnego w Wojciechowie. W odpowiedzi na
pismo Ks. Bronisław Tarczyński został poinformowany, że gmina nie posiada prawnej możliwości
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wsparcia finansowego tego zadania, ponieważ w świetle obowiązującego prawa gmina może udzielić
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, a Kościół w
Wojciechowie nie jest zabytkiem w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, wpisanym do rejestru zabytków i nie podlega dofinansowaniu ze środków budżetowych,
ma 27 lat.
33/ W rozmowie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Dolnośląskiego
uzyskano informację, że w 2014 . nie ma już do podziału środków finansowych na dofinansowanie
budowy sal gimnastycznych. W związku z tym ze środków przeznaczonych na ten cel w tegorocznym
budżecie gminy zostaną sfinansowane wydatki na dokumentację dla budowy sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Zagrodnie z pozwoleniem na budowę włącznie, natomiast w styczniu
2015 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy tego obiektu. Linia energetyczna, przy
okazji remontu transformatora na osiedlu w Zagrodnie, została zdjęta z terenu szkoły.
34/ Nie będzie wyrażana zgoda, poza losowymi przypadkami, na zmianę obwodu dla dzieci klas 0-III
do Zagrodna, ponieważ w Szkole w Zagrodnie nie ma warunków. Z chwilą utworzenia w Zagrodnie
drugiego oddziału nauczanie musiałoby się odbywać w systemie dwuciągowym, a szkoły filialne
musiałyby zostać zlikwidowane.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski w uzupełnieniu dodał, że obwody szkolne
zmienia uchwałą rada gminy, wójt może wyrazić zgodę na przejście dziecka do innego obwodu, ale
nie będzie tego robił.
Wójt gminy Mieczysław Słonina przekazał radnym informację z realizacji interpelacji i zapytań
złożonych na sesji w dniu 26 marca 2014 r.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do pkt 3.
Radny Jan Łuc:
Poinformował, że koło mostu na drodze w kierunku posesji p. Jurzaka w Grodźcu po wycięciu
wodociągu powstało zapadlisko, w związku z czym trzeba pilnie zabezpieczyć drogę albo przystąpić
do budowy nowego mostu. Nadmienił, że w budżecie gminy są środki finansowe na to zadanie.
Wniósł o zamontowanie barier ochronnych przy drodze na zamek w Grodźcu. Zaproponował
sfinansowanie tego zadania ze środków przeznaczonych w budżecie gminy na bieżące utrzymanie
dróg. W uzasadnieniu powiedział, że droga nie ma żadnych zabezpieczeń od stromej strony zbocza
góry, co stanowi zagrożenie dla jej użytkowników.
Radny Maciej Koszelowski poinformował, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji rady
gminy, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Zagrodnie radni dostali informację, że koszt
budowy sali sportowej przy tej szkole wyniesie ok. 4 mln zł. Poinformował, że na podstawie
zasięganych informacji po tym posiedzeniu ustalił, iż na chwilę obecną koszt budowy sali z
infrastrukturą wyniesie ok. 7 mln zł, w tym:
koszt projektu hali sportowej o wymiarach 30 m x 40 m w wysokości ok. 30 tys. zł, koszt
budowy ok. 6 mln zł brutto liczony po cenach materiałów z II kwartału 2011 r.,
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koszt wyposażenia w wysokości ok. 200 tys. zł,
koszty zagospodarowania terenu, przyłącza, parkingi, instalacja solarna w wys. ok. 800 tys. zł.
Wyjaśnił, iż te wyliczenia przedstawia po to, żeby każdy radny wiedział, że jak obecna rada gminy
rozpocznie budowę sali , to następna, ze względów finansowych, będzie zajmowała się tylko tą
budową, podczas gdy na rozwiązanie czeka problem kanalizacji, a do tego będą dochodziły bieżące
wydatki. Wniósł o zwołanie wspólnego posiedzenia komisji rady , na którym zostaną przedstawione
realne koszty budowy sali z infrastrukturą, ponieważ na odbytym posiedzeniu w tej sprawie zostały
podane radnym tylko koszty budowy samej sali. Mając taką wiedzę każdy radny zdecyduje, czy
gminę stać na realizację tego zadania.
Radna Walentyna Tkaczyszyn zgłosiła pilną potrzebę wybudowania chodnika dla pieszych przy
drodze wojewódzkiej w Łukaszowie. W uzasadnieniu poinformowała, że autostrada jest co raz
częściej zablokowana, a ruch przenosi się wówczas na drogę przez Łukaszów. Poinformowała, że
podczas takiego ruchu piesi nie mają jak przejść przez drogę.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Wniósł o zakupienie koparki i zatrudnienie dwóch osób do czyszczenia rowów na terenie
gminy. Poinformował, że grunty wymagają pilnego odwodnienia. Zwrócił uwagę, że na terenie
gminy jest boisko orlik, są sale gimnastyczne. Zaapelował, aby nie robić z tego kolekcji, tylko
realizować niezałatwione sprawy.
Poinformował, że w Uniejowicach tablice ogłoszeń mają dziury na wylot, w związku z czym
wymagają wymiany na nowe.
Ze względu na estetykę zgłosił pilną potrzebę wykaszania poboczy przy drogach gminnych.
Radny Waldemar Chudziński złożył interpelacje na piśmie o następującej treści:
„1. W sprawie uszkodzeń nawierzchni drogi – zjazdu.
W związku z odpowiedzią Wojewódzkiego Zarządu Dróg i Kolei w sprawie wyrwy na styku krawędzi
drogi gminnej, terenu przy drodze wojewódzkiej nr 363 i sklepie SAM, proszę o podjęcie dalszych
działań administracyjnych celem likwidacji realnego zagrożenia dla użytkowników tej posesji.
Wzmożony ruch pieszy i samochodowy w tym miejscy może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń
- pomijam aspekt wizerunkowy naszej Gminy.
2. W sprawie przebudowy drogi
W związku z planowaną przebudową drogi w miejscowości Zagrodno dz. 599, 651 proszę o
interwencję skierowaną do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Odział Wrocław, ul. Ziębicka 44 w
sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 471,658, 763, 599,651, 649/7, 766,
636, 777/18, obręb 10 w Zagrodnie celem przyspieszenia wykonania tej inwestycji.
Wyżej wymieniona inwestycja opóźnia realizację przebudowy drogi, ulega ustawicznej degradacji
uniemożliwiając dojazd do posesji mieszkańcom oraz pojazdom służb komunalnym.”
Radna Danuta Kuźniar:
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W imieniu mieszkańców Jadwisina podziękowała za tłuczeń.

Zwróciła się z prośbą o naprawienie przy pomocy tłucznia drogi Jadwisin – Olszanica.
Zgłosiła pilną potrzebę zamontowania bariery energochłonnej przy drodze wyjazdowej z
Modlikowic do Jadwisina, koło posesji nr 31.
Zgłosiła pilną potrzebę zamontowania barierek ochronnych na mostku pod przepustem pod
drogą przy budynku nr 31 i 32 w Modlikowicach. Dodała, że przed remontem mostku barierki były.
Radny Tadeusz Suchecki:
Zgłosił pilną potrzebę wybudowania chodnika dla pieszych przy drogach przez Zagrodno przy
współfinansowaniu z budżetu gminy. Poinformował, że ruch pieszych przy tych drogach jest duży i
wzrasta, a w czasie zablokowania autostrady także na drogach przez Zagrodno ruch pojazdów jest
wzmożony.
Opowiedział się za kontynuowaniem prac prowadzonych w kierunku budowy sali przy Szkole
Podstawowej w Zagrodnie pomimo, że koszty realizacji tego zadania pewnie będą wyższe od
zakładanych, ponieważ to nie znaczy, że gminy nie stać na tą budowę.
Radny Jan Siemianowski zwrócił uwagę, że na interpelacje złożone na poprzedniej sesji otrzymał
błędne odpowiedzi. Poinformował, że wnosił o wykonanie remontu dachu zaplecza sali
gimnastycznej w Radziechowie i na budynku głównym Szkoły w Radziechowie, a otrzymał
odpowiedź, że dach na budynku głównym szkoły i na budynku zaplecza sali gimnastycznej był
remontowany dwa lata temu, co jest nieprawdą, ponieważ dwa lata temu był naprawiany dach na
przybudówce przy budynku szkoły, a na budynku głównym szkoły zostały uzupełnione tylko braki w
dachówce. Poinformował, że w chwili obecnej budynek główny szkoły jest obciągnięty taśmą ze
względu na spadające dachówki z dachu.
Radny Piotr Janczyszyn:
Zapytał, czy Urząd Gminy otrzymał informację, że Agencja Nieruchomości Rolnych chce
remontować drogę przy posesji p. Skiby w Zagrodnie albo, że chce tą drogę przekazać gminie.
W imieniu mieszkańców Zagrodna zapytał, czy jest możliwość osłonięcia koszy
postawionych przy parku w Zagrodnie ze względu na bałagan panujący przy tych koszach.
Radny Mateusz Korczowski:
Zgłosił pilną potrzebę postawienia lustra na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą
powiatową w Olszanicy od strony Grodźca. Poinformował, że na skrzyżowaniu jest niebezpiecznie,
ponieważ samochody jadące od strony Iwin, a znajdujące się na wysokości bramy budynku
stojącego przed tym skrzyżowaniem, są niewidoczne.
Zwrócił się o poinformowanie, czy to prawda, że remont mostku na Młynówce w Zagrodnie
przy nowym moście jest zaplanowany na lato bieżącego roku, a jeżeli tak, to którędy zostanie
wyznaczony przejazd dla kombajnów.
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Radny Walenty Luszniewski poinformował, że w rynnie przy dachu budynku szkoły w Brochocinie
od strony drogi gminnej rosną już drzewa. Wniósł o wyczyszczenie rynny.
Radna Antonina Rystau zapytała, czy gmina ma w planach czyszczenie stawu gminnego w
Wojciechowie. Poinformowała, że od strony asfaltu widać butelki i różne inne nieczystości, a
dodatkowo unosi się z niego fetor.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r., które zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 23.04. 2014 r.
Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał sprawozdanie
za przyjęte.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r. 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 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Zagrodno za 2013 r., która została przyjęta przez Komisję Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. Następnie otworzył dyskusję, w której
radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał informację za przyjętą.
Do pkt 6.
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 w dniu 23 kwietnia 2014 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski
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 XL.282.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------budżetu gminy na 2014 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------8

2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Złotoryjskiemu. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu 23 kwietnia 2014 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Waldemar Chudziński zapytał, czy kwoty pomocy na zadania są kwotami ustalonymi po
przetargu, czy przed przetargiem.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że kwota pomocy nie uległa zmianie, kwota na
pierwsze zadanie jest kwotą ustaloną po przetargu, kwota na drugie zadanie jest ustalona przed
przetargiem.
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 XL.283.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem Komisji Budżetu i Infrastruktury
Gminy w dniu 23 kwietnia 2014 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski
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 XL.284.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

odprowadzanie ścieków stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Zagrodno na lata 2014-2020. Odczytał projekt uchwały i
poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu 23
kwietnia 2014 r.
Zastępca przewodniczącego komisji Maciej Koszelowski 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 XL.285.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zagrodno na lata 2014-2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
------------------------------------------------Do pkt 7.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
- do interpelacji radnego Waldemara Chudzińskiego odniesie się w terminie późniejszym, po
zapoznaniu się z ich treścią,
- zostaną podjęte działania w kierunku zbycia stawu w Wojciechowie dla podmiotu, który go
zagospodaruje,
- zostanie przeprowadzone rozpoznanie na wysięgnik na potrzeby czyszczenia rynien na obiektach
gminnych,
- latem bieżącego roku jest przewidziany remont mostku na drodze wojewódzkiej w Zagrodnie,
organizacja objazdu będzie taka sama, jak podczas remontu mostu na tej drodze,
- interpelacja w sprawie ustawienia lustra w Olszanicy na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą
powiatową na Grodziec zostanie przesłana do administratora dróg,
- nie wiadomo, czy Agencja Nieruchomości Rolnych ma zamiar remontować drogę koło posesji
p. Skiby w Zagrodnie, nikt takiej informacji nie otrzymał,
- w kolejnym przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy zostanie uwzględnione dodatkowe
gniazdo dla Zagrodna na szkło i plastik, pojemniki zostaną ustawione koło poczty,
- remontu wymagają dachy na obiektach szkół nie tylko w Radziechowie, ale także w Olszanicy i w
Brochocinie ( połowa), rada gminy zdecyduje, na jakie zadania zostaną przeznaczone środki
finansowe, które zostaną po przetargach,
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- najbardziej potrzebny jest chodnik przy drodze powiatowej w Uniejowicach na odcinku od krzyża
do pierwszego zakrętu,
- interpelacja w sprawie barierek na mostku koło posesji p. Stoińskiego w Modlikowicach zostanie
przesłana do powiatu,
- droga pomiędzy Olszanicą a Modlikowicami będzie naprawiana, jeżeli uda się wygospodarować w
budżecie gminy środki na ten cel po przeanalizowaniu wydatków, dodał, że w tej drodze są ogromne
koleiny,
- rowy śródpolne od momentu rozwiązania spółek wodnych są niczyje, rolnicy nie mają środków na
ich czyszczenie, Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie nie ma w Statucie takiego zadnia, w związku
z czym nie może go wykonywać bez zmiany Statutu, przy czym ponadto nie jest to zadanie
komunalne,
- tablice ogłoszeń są zamówione w Wojcieszynie,
- most na drodze w kierunku posesji p. Jurzaka w Grodźcu będzie remontowany, jest opracowany
kosztorys, przetarg zostanie ogłoszony,
- jeżeli w budżecie gminy będą środki do zagospodarowania, to rada gminy zdecyduje, czy
obarierowanie drogi na zamek w Grodźcu będzie realizowane, czy środki zostaną przeznaczone na
inne zadanie,
- na wspólnym posiedzeniu komisji rady omawiana była budowa sali gimnastycznej przy szkole w
Zagrodnie na przykładzie kosztów i obiektu wybudowanego w Pielgrzymce, realne koszty zadania
będą znane po zakończeniu jego realizacji, jeżeli przyszła rada gminy uzna to zadanie za niecelowe,
to odstąpi od złożenia wniosku o dofinansowanie oraz od jego realizacji, gminę finansowo stać na
realizację tego przedsięwzięcia, w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja z pozwoleniem
na budowę.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, w oparciu o przeprowadzone rozmowy z
Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu poinformował, że jeżeli gmina zadeklaruje
dofinansowanie budowy chodników przy drogach wojewódzkich w wysokości 50 % , to zadania te
zostaną wprowadzone do realizacji na rok przyszły.
Do pkt 8.
Wójt gminy Mieczysław Słonina zwrócił się do radnych, aby w trakcie wystąpień w ramach
interpelacji i zapytań oraz spraw różnych ważyli to, co mówią, ponieważ w ślad za wypowiedziami
na bazie protokołu są podejmowane działania, jest robione to, co radny chciał. Poinformował, że
ostatnio z p. insp. Teresą Lech został telefonicznie postawiony do pionu z powodu zapisanej
wypowiedzi, która jak twierdzono, nie została wypowiedziana. W konsekwencji następuje
wycofywanie się z podjętych działań, prosi się kierownika jednostki o odstąpienie od czynności
wyjaśniających sprawę, która wymagała interwencji. Zwrócił uwagę, że takie problemy nikomu nie
są potrzebne i nikomu nie służą.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że sprawa także dotknęła Jego
osoby. Odczytał treść § 50 ust. 4 Statutu Gminy Zagrodno: „ Radni mogą zgłaszać poprawki i
uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący rady po
wysłuchaniu protokolanta i ewentualnym przesłuchaniu taśmy z nagraniem obrad”. Poinformował, że
obrady sesji w naszej gminie nie są nagrywane, ale jest stenopis, w związku z czym nie można
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nikomu zarzucać, że czegoś się nie powiedziało, nawet jeżeli to było przejęzyczenie, ponieważ to
zawsze można sprostować. Następnie odczytał treść § 50 ust. 5:”Jeżeli wniosek dotyczący protokołu
nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do rady, która decyduje o przyjęciu lub
odrzuceniu wniosku”.
Radny Jan Siemianowski zapytał, czy będzie sprostowanie odpowiedzi, że był robiony remont
dachu zaplecza sali gimnastycznej w Radziechowie, co jest nieprawdą.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że odpowiedź została zamieniona.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zapytał radnego Jana Siemianowskiego, czy jest
zadowolony z odpowiedzi.
Rady Jan Siemianowski odpowiedział, że tak.
Następnie przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność
14 radnych i poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Do pkt 9.
1/
Radny Walenty Luszniewski poinformował, że na ostatniej sesji był nieobecny z powodu
pobytu w sanatorium.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał wystąpienia dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie z dnia 9 kwietnia 2014 r.:
- o rozważenie możliwości dokończenia prac inwestorskich w budynku 136 w Zagrodnie na
pomieszczenia z przeznaczeniem na cele szkolne, tj. dla oddziału przedszkolnego sześciolatków lub
klasy pierwszej,
- o rozważenie możliwości przekazania środków finansowych, przy okazji budowy sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie , na rozbudowę odkrytego patio z
przeznaczeniem na salę do zajęć plastycznych,
- o uwzględnienie przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Zagrodnie wymiarów boiska do piłki ręcznej 19mx36m oraz małej sali do gimnastyki korekcyjnej z
zapleczem do przechowywania sprzętu sportowego, trybun wewnątrz sali gimnastycznej, trzech
szatni, toalety i prysznice, pokoju nauczyciela wf, siłowni, gabinetu pielęgniarki z wyposażeniem,
jadalni i trybun wewnątrz budynku sali na balkonie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski przypomniał, iż rada gminy postanowiła, że
trybuny będą na balkonie. W oparciu o pozyskane dane w dniu 4.04.2014 r. poinformował, że w
2014 r. nie ma już naboru wniosków o dofinansowanie budowy sal gimnastycznych. Kolejny nabór
będzie w styczniu 2015 r. Gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości 33 % kosztów, ale tylko
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wówczas, gdy wymiary boiska nie będą mniejsze niż 29 m x 24 m. Dodał, że dodatkowe środki
można pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że 1 kwietnia 2014 r.
wpłynęła do Rady Gminy Zagrodno skarga Pana Zdzisława Zielonki z Wojciechowa na działanie Wójta
Gminy Zagrodno. Odczytał treść skargi, a następnie przekazał skargę przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej celem zbadania przez Komisję zasadności zarzutów postawionych w skardze.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że w związku ze skargą następna
sesja rady gminy musi odbyć się ok. 20 maja br. Zaprosił członków Komisji Rewizyjnej na spotkanie
po sesji w celu ustalenia terminów posiedzeń dla potrzeb zbadania zasadności zarzutów
postawionych w skardze.
Kserokopia skargi stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
4/

Radny Tadeusz Suchecki:

W związku z zaplanowanym do realizacji w roku bieżącym remontem mostku na drodze
wojewódzkiej w Zagrodnie zwrócił się z prośbą, aby remont drogi gminnej koło Gimnazjum w
Zagrodnie był wykonywany po remoncie tego mostku, ponieważ na czas remontu mostku ruch
zostanie skierowany na drogę gminną koło Gimnazjum w Zagrodnie i nowo wyremontowana
nawierzchnia tej drogi pod wpływem ilości i ciężaru przejeżdżających pojazdów zostanie
zniszczona.
Poinformował, że w Zagrodnie część mieszkańców stawia worki ze szkłem i plastikiem koło
pojemników na te odpady, po czym w większości czasu to leży, pełne kosze nie są opróżniane. W
związku z tym wniósł o zwiększenie częstotliwości opróżniania pojemników na szkło i plastik lub o
zwiększenie liczby tych gniazd.
Wójt gminy Mieczysław Słonina w odpowiedzi:
- Stwierdził, że dodatkowe gniazda na szkło i plastik w Zagrodnie rozwiązałaby problem.
- Poinformował, że nie wiadomo, czy w związku z przetargami będzie możliwe wykonywanie
remontu drogi gminnej koło Gimnazjum w Zagrodnie po wyremontowaniu mostku na drodze
wojewódzkiej w Zagrodnie. Dodał, że ma to na uwadze. Poinformował, że być może na drodze
gminnej trzeba będzie położyć nowy dywanik, ponieważ samo skropienie może okazać się
niewystarczające.
2/
Radny Maciej Koszelowski zgłosił pilną potrzebę postawienia lustra przy drodze powiatowej
w Zagrodnie w obrębie wyjazdu z tartaku i skupu zbóż, gdzie jeździ ciężki sprzęt. Na
potwierdzenie zasadności poinformował, że okolicy tego wyjazdu były już dwie kolizje.
3/
Sołtys w Zagrodno- Osiedle Czesław Gap zwrócił się z prośbą o dowiezienie wywrotki
kamienia na drogę koło parkingu na osiedlu w Zagrodnie.
4/

Sołtys wsi Grodziec Jan Orzech:

-

Zwrócił się o zasypanie zapadliska w rowie melioracyjnym w Grodźcu koło posesji
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p. Tadeusza Kniaziewicza i p. Jana Kowalskiego.
-

Zapytał, czy w lokalu wyborczym w Grodźcu będzie podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zwrócił się z prośbą o wyremontowanie nawierzchni drogi poza zabudowaniami w Grodźcu.
Poinformował, że ta droga jest mieszkańcom potrzebna.
Poinformował, że na części budynku świetlicy wiejskiej w Grodźcu jest zaplanowana elewacja.
W związku z tym zwrócił się o zamontowanie przy tej okazji w obiekcie dodatkowych wentylatorów,
które będą musiały cały czas pracować, ponieważ bez tego wewnątrz będzie wszystko kisło.
Do pkt 10.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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