Protokół Nr XLI.2014
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli:
----------------------------1/ Mieczysław Słonina
wójt gminy
2/ Urszula Kindler
sekretarz gminy
3/ Violetta Piętoń
skarbnik gminy
4/ Marian Tarnowski
radca prawny
5/ Józef Kuźniar
sołtys wsi Modlikowice
6/ Anna Lisowska
sołtys wsi Olszanica
7/ Czesław Gap
sołtys Zagrodno-Osiedle
8/ Leon Wijatyk
sołtys wsi Jadwisin
9/ Piotr Siwak
sołtys wsi Łukaszów
10/Janina Wolska
11/ Adam Wolski
12/ Zdzisław Zielonka
13/Damian Zajdel
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski złożył gratulacje wójtowi gminy
Mieczysławowi Słoninie, który zajął drugie miejsce w plebiscycie na Najlepszego Wójta na Dolnym
Śląsku uzyskując prawie 40 tysięcy głosów osób nie tylko z terenu naszej gminy i powiatu, ale
także z całego Dolnego Śląska.
Wójt gminy Mieczysław Słonina podziękował za gratulacje dodając, że są to gratulacje dla
wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju gminy.
Do pkt 1.
Obradom przewodniczył przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, który po dokonaniu
otwarcia i powitaniu zebranych stwierdził ich prawomocność. Następnie odczytał porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
1

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zagrodno,
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
1/ Wpłynął wniosek firmy TRACTEBEL Engineering S.A. z Katowic o przystąpienie do opracowania
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno
oraz opracowanie planu miejscowego dla przebiegu projektowanych linii elektroenergetycznych
110 kV, dwutorowej S-430/S-470 relacji Pawłowice -Złotoryja i jednotorowej S-436 relacji
Pawłowice – Brochocin.
2/ Naczelny Sąd Administracyjnym oddalił skargę kasacyjną Pana Marka Kwapisza od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie ze skargi Pana Marka Kwapisza
na uchwałę Rady Gminy Zagrodno w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w
rejonie wsi Modlikowice.
3/ Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół prowadzonych przez gminę na rok szkolny
2014/2015. Naukę poza obwodem wybrało 58 gimnazjalistów i 66 uczniów szkoły podstawowej,
co oznacza, że gmina za tych uczniów nie otrzyma subwencji oświatowej. W roku szkolnym
2013/2014 odpływ środków będzie podobny, poza obwodem uczy się 123 uczniów. Uczniowie
szkoły podstawowej, którzy aktualnie uczęszczają do szkół poza obwodem nie przyjdą do
Gimnazjum w Zagrodnie, co dla gminy także oznacza utratę części subwencji oświatowej.
4/ W miesiącu kwietniu br. do MS-SERWIS w Sępowie ze względu na zły stan techniczny został
oddany do naprawy samochód pożarniczy Star 244 będący w dyspozycji Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olszanicy.
5/ W dniu 15 maja 2014 r. rozesłano zaproszenia do składania ofert w sprawie zakupu lekkiego
samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie.
6/ Zarządzeniem Nr 0050.167.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25.05.2014 r. zwiększono plan
dochodów i wydatków budżetu o kwotę 442.935,03 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w
palnie wydatków na kwotę 10.800,00 zł.
7/ Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy Zagrodno zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi zarządzeniem wójta i uchwałą rady gminy.
8/ Wprowadzono do budżetu zmiany w planach finansowych wydatków jednostek podległych
dokonane przez kierowników tych jednostek w ramach upoważnienia udzielonego przez wójta.
9/ Poinformowano kierowników jednostek oraz sołtysów wsi o wysokości środków na ich
działalność ujętych w uchwale zmieniającej budżet roku 2014.
10/ Sporządzono miesięczne sprawozdania za kwiecień 2014 r. Urzędu Gminy Zagrodno:
Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
Sprawdzono sprawozdania za miesiąc kwiecień br. złożone przez jednostki, pod względem
zgodności z planem finansowym oraz formalno-rachunkowym.
11/ Przekazano Przewodniczącemu Rady Gminy Zagrodno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Legnicy sprawozdanie finansowe za 2013 r. obejmujące:
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- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i
samorządowych zakładów budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
12/ Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
13/ Na bieżąco prowadzono sprawy w zakresie finansów gminy oraz księgowano dochody i wydatki
Urzędu Gminy Zagrodno.
13/ Zrealizowano remont świetlicy wiejskiej w Olszanicy (wymiana pokrycia dachu, remont
elewacji, malowanie pomieszczeń). Odebrano roboty dachowe i elewacje budynku. Obecnie
wykonywana jest wymiana podłogi. Wykonawcą robót jest Spółdzielnia Rzemieślnicza
„Wielobranżowa” Tarnowskie Góry.
14/ Dnia 8 maja 2014 r. odebrano roboty budowlane na zadaniu pn. „Adaptacja budynku
poszkolnego na mieszkania socjalne w Olszanicy”. Obecnie wykonywana jest elewacja budynku.
Planowany termin zakończenia wszystkich prac został wyznaczony na 20 maja 2014 r.
15/ Realizowany jest remont świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. Remont wykonuje firma
COMPLEX – BUD z Lubina. Planowany termin zakończenia robót został wyznaczony na 30 maja
2014 r.
16/ Podpisano umowę na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji
drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 233 w Olszanicy.
17/ Podpisano umowę na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Uniejowicach dz. Nr 266/4, 263/3, 272/1, 497.
18/ Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla wodociągu w Grodźcu. Wykonawcą jest
Zakład Projektowania Krzysztof Cyranik.
19/ Opracowywana jest dokumentacja legalizacyjna dla wodociągu Olszanica- Grodziec.
Wykonawcą jest firma Usługi Architektoniczno-Inżynierskie Jan Węglewski.
20/ Podpisano umowę na obsługę geodezyjną Gminy Zagrodno z Biurem Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami GEO-GOLD Jan Tuchowski.
21/ Rozpoczęto realizację zadania pn. zagospodarowanie terenu przy stadionie w Zagrodnie ( plac
z kostki betonowej typu polbruk. Wartość robót brutto 51.720,61 zł.
22/ Wykaszane są brzegi rzeki Skora w ramach programu „ bezrobotni dla gospodarki wodnej i
ochrony przeciwpowodziowej”.
23/ Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie: odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Zagrodno. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa.
24/ Ogłoszono postępowanie przetargowe na zadania:
- wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku przedszkola w Zagrodnie,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica dz. nr 233.
25/ W dniu 16 maja 2014 r. podpisano akty notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości
gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 330/1 o pow. 0,0258 ha i 330/2 o
pow. 0,0051 ha położonych w miejscowości Brochocin. Nabywcy zapłacili gminie kwotę 1259 zł
( działka numer 330/1) i 249 zł (działka numer 330/2).
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26/ Aktami notarialnymi z dnia 12 maja 2014 r. Gmina Zagrodno:
- przejęła nieodpłatnie nieruchomość gruntową niezabudowaną o numerze działki 62/16 o pow.
0,0278 ha,
- zakupiła od osoby fizycznej działkę numer 62/18 o pow. 0,0124 ha w celu budowy odcinka drogi
dojazdowej do zagród wiejskich ( droga do p. Rudyka).
27/ Agencja Nieruchomości Rolnych pismem z dnia 14 maja 2014 r. poinformowała, że lokale
mieszkalne w Brochocinie nr 35 I ( lokal nr 1 i 2) oraz w Olszanicy nr 117 ( lokale nr 1-6 oraz
pomieszczenie gospodarcze ) po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zostaną przekazane
nieodpłatnie na rzecz Gminy Zagrodno.
28/ Dnia 6 maja 2014 r. przekazano dla sołectwa Łukaszów w użyczenie działkę oznaczoną
numerem 141/1 o pow. 0,4576 ha w celu urządzenia placu zabaw.
29/ W dniu 16 maja 2014 r. wpłynęły dwa wnioski dotyczące przydzielenia lokali socjalnych.
30/ Nadano numer porządkowy 60 D dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 128/6 w
Uniejowicach.
31/ Zlecono biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu wycenę nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, oznaczonych numerem działki 360/1 o pow. 3,8691 ha, 492 o pow. 1,9072 ha w
Wojciechowie ( staw) ; 224 o pow. 0,1500ha w Jadwisinie, 90/3 o pow. 0,1420 ha, 90/1 o pow.
0,0119 ha położonych w Modlikowicach; 667 o pow. 0,0642 w Olszanicy ( ½ udziału Gminy
Zagrodno).
32/ Zlecono do Biura Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami „GEO-GOLD” Jan Tuchowski
wskazanie granic dla działki numer 376 w Radziechowie ( spadek po p. Wozowczykach).
33/ W dniu 15 maja br. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno oraz na tablicy ogłoszeń
w sołectwie Zagrodno zostało opublikowane obwieszczenie wójta o wyłożeniu do publicznego
wglądu w dniach od 15 maja do 5 czerwca br. w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno analizy
oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia pod nazwą: budowa punktu
selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Zagrodnie. Dokument zawiera ocenę wpływu
planowanej inwestycji na środowisko oraz ustala strony postępowania przy lokalizacji inwestycji.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje przyjęte rozwiązania może wnieść uwagi i
wnioski do wójta gminy w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Wszystkie uwagi i wnioski należy składać z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości , której uwaga
lub wniosek dotyczą w nieprzekraczalnym terminie o 20 czerwca 2014 r.
34/ Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę doziemnej linii
kablowej SN od stacji GPZ 110/20 kV w Brochocinie do stacji R-747-27 w Modlikowicach.
35/ Wydano decyzję o warunkach zabudowy na budowę nowej zagrody wiejskiej , w tym budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego z garażem i wiaty na sprzęt rolniczy na
działce nr 8 i 7/1 w Uniejowicach.
36/ Przyjmowano wnioski o wpis bądź zmianę w ewidencji działalności gospodarczej.
Aktualizowano dane ewidencyjne przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w
systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
37/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie na posiedzeniu w
dniu 28 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała wniosek i wydała zezwolenie na jednorazową
sprzedaż napojów alkoholowych podczas majówki na zamku w Grodźcu w dniach 1-4 maja 2014 r.
4

38/ Z informacji przedłożonych przez przedsiębiorców wynika, że w okresie sprawozdawczym nikt
nie zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych.
39/ Zawarto umowę z firmą IME Consulting z Biestrzykowa w sprawie likwidacji aglomeracji.
40/ Na wniosek wędkarzy podjęto działania mające na celu ustalenie właścicieli nieruchomości , z
których ścieki są odprowadzane do rzeki Skory w Zagrodnie i w Uniejowicach. W tym celu została
powołana komisja, która w dniu 21 maja br. uda się w teren, aby zlokalizować miejsca zrzutu
ścieków do rzeki. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu zostało wszczęte
postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie osoby odpowiedzialnej za wywóz
odpadów zawierających azbest powstałych z remontu budynku mieszkalnego nr 44 a w
Radziechowie.
41/ Została wydana jedna decyzja dla osoby fizycznej zezwalająca na usunięcie jednego
obumarłego drzewa. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Złotoryi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów rosnących w pasie drogi gruntowej oznaczonej numerem
477/ 2 w Uniejowicach.
42/ Rolnicy, którzy dokonali zakupu do siewu materiału kwalifikowanego byli informowani o tym,
że od 15 stycznia br. można składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu o przyznanie
pomocy de mini mis w rolnictwie.
43/ Dokonano komisyjnej likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych nie nadających
się do dalszego użytku i eksploatacji w świetlicach wiejskich, remizach OSP, zespołach muzycznych
i klubach sportowych.
44/ Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w miesiącu kwietniu
2014 r. odebrano:
54,10 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
4,96 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych,
6,83 Mg opakowań szklanych,
0,46 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
11,12 Mg odpadów ulegających biodegradacji.
45/ Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
46/ Przekazano II transze dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.
Ponadto wójt gminy Mieczysław Słonina przekazał radnym informację z realizacji interpelacji i
zapytań radnych Gminy Zagrodno zgłoszonych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 25.04. 2014 r.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do pkt 3.
Radny Mateusz Korczowski ponowił interpelację w sprawie zalewania posesji p. Stramów w
Olszanicy. Poinformował, że w grę wchodzi przebudowa mostku na drodze gminnej, w związku z
czym zwrócił się o podjęcie działań w tym kierunku.
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Radny Jan Łuc poinformował, że na drodze koło cmentarza w Grodźcu parkują autokary
przywożące turystów na zamek w Grodźcu. Zwrócił się o ustawienie znaku zakazującego
parkowanie.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Zgłosił, że barierka nad Młynówką w Uniejowicach przy garbatym moście jest uszkodzona.
Zwrócił się o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Złotoryi o naprawienie barierki.
Poinformował, że wiata przystankowa na Kolonii Grodziskiej w Uniejowicach jest bardzo
zniszczona. Zwrócił uwagę, że wiata stoi przy drodze, którą turyści jadą na zamek Grodziec.
Poinformował, że pół roku temu świetlica wiejska w Uniejowicach była malowana na
szybkiego, ściany były suszone palnikiem gazowym, a obecnie ścianę szczytową trzeba od nowa
malować. Zwrócił się o rozwiązanie tego problemu.
Zgłosił pilną potrzebę wykoszenia trawy wokół wiat przystankowych oraz z poboczy i
rowów przy drogach gminnych.
Zwrócił się o przejęcie przez Gminę od sołectwa Uniejowice starych stołów i ławek,
ponieważ sołectwo ich nie używa , a nie ma miejsca na ich przechowywanie.
Zwrócił się o dowiezienie do Uniejowic dwóch wywrotek kamienia do naprawy mostków
przed żniwami.
Radna Walentyna Tkaczyszyn:
Zgłosiła pilną potrzebę wybudowania chodnika dla pieszych w Łukaszowie ze względu na
bardzo duży ruch na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez tą miejscowość.
Zwróciła się o dowiezienie kamienia na drogę koło posesji p. Kulowej i placu zabaw w
Łukaszowie.
Radna Teresa Doktor:
Wniosła o nagrywanie wszystkich sesji rady gminy. Poinformowała, że wniosek jest
wynikiem doświadczeń, problemów, które w przyszłości mogą dotyczyć każdego.
Wniosła o sprostowanie protokołu z sesji odbytej w marcu br. w części dotyczącej Jej
wypowiedzi o treści. „Radna Teresa Doktor poinformowała, że w szkole w Olszanicy nie ma żadnej
dyscypliny” podczas dyskusji o Szkole Podstawowej w Zagrodnie. Poinformowała, że Jej
wypowiedź nie dotyczyła szkoły w Olszanicy, ponieważ na tej sesji w ogóle nie było mowy o szkole
w Olszanicy. W swojej wypowiedzi w toku dyskusji przytoczyła nazwisko byłego nauczyciela
języka polskiego ze szkoły w Olszanicy p. Jelca, do którego wszyscy uczniowie czuli respekt i
jednocześnie stwierdziła, że ten nauczyciel powinien być zatrudniony w szkole w Zagrodnie.
Radna Teresa Doktor zwróciła się do wójta z zapytaniem, jak mogłaby narzekać na szkołę w
Olszanicy, kiedy właśnie, jak sam wójt informował radnych na posiedzeniu komisji, ze szkoły w
Olszanicy wyszli uczniowie, którzy brali udział w ogólnopolskim konkursie zajmując ósme miejsce i
właśnie jeden z tych uczniów wyszedł ze szkoły w Olszanicy spod ręki obecnie pracujących
nauczycieli, jak i tych, którzy nie zostali przyjęci do pracy w szkole w Zagrodnie. Wyjaśniła, że
wcześniej wniosła interpelację o nagrywanie sesji rady po to, aby w przyszłości uniknąć takich
sytuacji.
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Radny Piotr Janczyszyn :
Zgłosił pilną potrzebę wyczyszczenia niedrożnego rowu w Zagrodnie przy drodze
powiatowej koło posesji p. Imielińskich.
Zgłosił pilną potrzebę podcięcia gałęzi klonu rosnącego w skarpie rzecznej naprzeciwko
bocianiego gniazda w Zagrodnie.
Radna Antonina Rystau zapytała, która droga w Wojciechowie będzie remontowana za kwotę
66 tys. zł.
Radny Walenty Luszniewski:
Zgłosił pilną potrzebę odtworzenia kratki ściekowej w drodze wojewódzkiej na wysokości
posesji p. Smutka w Brochocinie.
Poinformował, że w świetlicy wiejskiej w Brochocinie z sześciu wentylatorów cieknie woda,
podłoga w jednym miejscu jest spuchnięta. Na przeglądzie pogwarancyjnym był tylko
wykonawca. Część płytek na schodach wejściowych do świetlicy odpadła, co podobno nie jest
objęte gwarancją. Usterki miały być usunięte do końca br.
Do pkt 4.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Zagrodno. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że Komisja
Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 29 i 30 kwietnia 2014 r. oraz 7 maja 2014 r. badała
zasadność zarzutów przedstawionych w skardze i wydała w tej sprawie opinię wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Janczyszyn odczytał opinię komisji w sprawie skargi
Pana Zielonki Zdzisława zamieszkałego w Wojciechowie na działanie Wójta Gminy Zagrodno.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zagrodno. Następnie otworzył dyskusję, w
której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XLI.286.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na działalność Wójta Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. Odczytał projekt
uchwały.
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Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że 13 maja br. odbyło się
posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy, na którym projekt uchwały był omawiany.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Teresa Doktor poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Waldemar Chudziński zapytał, jaki jest zakres rozbudowy i modernizacji stacji
uzdatniania wody w Olszanicy.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że stacja uzdatniania wody w Olszanicy była
projektowana i budowana dla mieszkańców Radziechowa, Modlikowic, Jadwisina i Wojciechowa.
Po włączeniu do stacji sieci wodociągowej Olszanicy stacja funkcjonowała jeszcze prawidłowo, ale
po włączeniu sieci wodociągowej dla Grodźca okazała się niewydolna pod względem
dostarczania wody jak i jej uzdatniania, ponieważ przez te same urządzenia przechodzi dużo
większa ilość wody.
Rozbudowa stacji trwa od ubiegłego roku. Wybudowana dodatkowa studnia nie rozwiązała
problemu, nadal występują okresowe niedobory wody. W związku z tym zakupione zostaną dwie
działki w okolicy stacji jako rezerwa pod budowę zbiornika, ponieważ zbiorniki w Radziechowie
są pełne i niezbędne dla utrzymania ciśnienia wody w Wojciechowie. Rozbudowa stacji będzie
długofalowa. Firma EUROWATER będzie monitorowała raz jeszcze wodę ze stacji w Olszanicy
poprzez zamontowanie na niej specjalistycznych urządzeń. Rozbudową i modernizacją stacji
zajmie się Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie, żeby kierownik osobiście nadzorował
wykonywane zadanie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XLI.287.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gminy na 2014 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------Do pkt 5.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
Przepust pod drogą koło posesji p. Stramów w Olszanicy jest wyższy o 30-50 cm, jak oko
rowu. Do tego rowu sprowadzono burzówkę, w związku z czym jest problem z przepływem
dużych ilości wody. W przyszłorocznym budżecie gminy należy zabezpieczyć środki finansowe na
obniżenie przepustu, co spowoduje zwiększenie przepustowości rowu.
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Postawienie znaku zakazu parkowania przy drodze na cmentarz w Grodźcu zostało zlecone.
Zgłoszenia dotyczące dróg powiatowych zostaną przesłane do Zarządu Powiatu
Złotoryjskiego.
W budżecie gminy są zabezpieczone środki finansowe w wysokości 5 tys. zł na wymianę
wiaty przystankowej na Kolonii Grodziskiej w Uniejowicach.
Sprawa pomalowania świetlicy w Uniejowicach zostanie wyjaśniona.
Zatoki autobusowe nie są własnością gminy, własnością gminy są tylko wiaty. Zakład
Usług Komunalnych w Zagrodnie uporządkuje teren przy wiatach i gniazdach na odpady
komunalne.
Stoły i ławki z sołectwa Uniejowice mogą być złożone w Zakładzie Usług Komunalnych w
Zagrodnie.
Odpad tłucznia będzie wożony na drogi, chociaż raz jest lepszej jakości, raz gorszej, w
związku z czym gmina ma czasami kłopoty, ponieważ niszczą się na nim koła.
Chodnik dla pieszych w Łukaszowie jest bezsprzecznie potrzebny.
Tłuczeń na osiedle mieszkaniowe w Łukaszowie został dowieziony. W związku z budową
placu zabaw do mieszkańców tego osiedla zostało wystosowane pismo o rozgrodzenie i
uszanowanie granic działki gminnej.
Na drogę powiatową w Zagrodnie spływa piach z drogi gminnej. Rów wymaga czyszczenia.
Zostanie podjęta próba rozwiązania problemu wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Złotoryi.
Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie podetnie gałęzie klonu rosnącego w skarpie
rzecznej.
W Wojciechowie będzie modernizowana nawierzchnia drogi na kolonię w kierunku
posesji p. Habery.
Zostaną podjęte uzgodnienia z wykonawcą świetlicy w Brochocinie na temat usunięcia
usterek.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski, w odniesieniu do interpelacji radnej Teresy
Doktor w sprawie zamieszczenia sprostowania do protokołu z sesji poinformował, że zgodnie z
obowiązującymi procedurami w protokole z dzisiejszej sesji zostanie zapisane wyjaśnienie radnej
Teresy Doktor do Jej wypowiedzi z sesji odbytej w marcu br.
Do pkt 6.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie- 15 głosami „za”.
Do pkt 7.
1/
Radna Teresa Doktor poinformowała, że na ostatniej sesji była nieobecna z powodu
pobytu w szpitalu.
2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że 29 kwietnia 2014 r.
wpłynęło do Rady Gminy Zagrodno pismo Pani Janiny Kuli z Łukaszowa dotyczące między innymi
realizowanej przez gminę inwestycji w Łukaszowie – plac zabaw. Odczytał jego treść.
Poinformował, że osobiście dokonał oględzin wykonywanych prac i nie stwierdził żadnych
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niedociągnięć. Pogratulował sołtysowi za zaangażowanie i owocne działania prowadzone przy
pomocy radnej Walentyny Tkaczyszyn na rzecz sołectwa Łukaszów.
3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że Pan Zdzisław Zielonka
wniósł skargę do Wojewody Dolnośląskiego na opieszałość Rady Gminy Zagrodno w rozpatrzeniu
Jego skargi z dnia 31 marca 2014 r. Odczytał:
pismo Wojewody Dolnośląskiego przesłane do Rady Gminy Zagrodno w tej sprawie,
odpowiedź na pismo Wojewody Dolnośląskiego informujące o terminach i sposobie
rozpatrzenia skargi,
informację o tym, w jaki sposób i kiedy angażował w próbę rozwiązania konfliktu.
3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował sołtysa wsi Łukaszów
Pana Piotra Siwaka, że może zabierać głos w punkcie obrad „interpelacje i zapytania radnych” po
zgłoszeniu interpelacji przez radną Walentynę Tkaczyszyn dotyczącej sołectwa Łukaszów, jeżeli
będzie miał coś do uzupełnienia.
4/
Sołtys Zagrodno Osiedle Czesław Gap zapytał, kiedy rozpocznie się utwardzanie
centralnego placu na osiedlu w Zagrodnie. Zaproponował, aby prace były wykonywane w okresie
wakacji, ponieważ wtedy na osiedlu jest mniejszy ruch, rodzice nie przywożą dzieci do szkoły.
Wójt gminy Mieczysław Słonina odpowiedział, że termin wykonania tego zadania będzie
uzależniony od tego, kiedy uda się wyłonić wykonawcę. W uzupełnieniu dodał, że dobrze
byłoby, aby zadanie było realizowane w miesiącu sierpniu.
5/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska podziękowała za pomalowanie wiaty przystankowej w
Olszanicy – kolonia Garnczary oraz za wykoszenie trawy wokół tej wiaty.
6/
Pani Janina Wolska poinformowała, że sprawa skargi na działanie wójta gminy dotyczy Jej
rodziny. Dodała, że ze strony Pana Zdzisława Zielonki są to pomówienia i kłamstwa, które
przebrały już wszelkie granice. Poinformowała, że próby bezkonfliktowego zakończenia sprawy
kończą się tym, że Pan Zielonka pomawia o nachodzenie i nękanie Jego rodziny. Pani Janina Wolska
poinformowała, że 31 maja br. będzie wesela Jej syna, a Pan Zielonka z żoną powiedzieli, że to
wesele zapamiętają do końca życia. Zwróciła się do Pana Zdzisława Zielonki o wyjaśnienie tych
słów, o to, co mają na myśli, ponieważ Jej rodzina odbiera to jako groźbę.
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że rada gminy wyraziła swoją opinię na temat
skargi, natomiast kierowane groźby pod adresem p. Wolskich powinny być zgłoszone stosownym
organom. Zwrócił uwagę, że rada gminy ma rozpatrywać problemy w sposób bezstronny, nie
można jej wciągać w rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.
Pani Janina Wolska zwróciła się do członków komisji rady gminy, która rozpatrywała skargę, czy
kamery skierowane z części posesji zamieszkiwanej przez Pana Zielonkę na część posesji
zamieszkiwanej przez Jej rodzinę mają służyć bezpieczeństwu rodziny Pana Zielonki , czy
podglądaniu.
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Radna Teresa Doktor przypomniała, że gmina wymieniła dach na budynku zamieszkiwanym przez
p. Wolskich i p. Zielonków, a ich, młodych ludzi, nie stać na to, żeby się dogadać, pojednać i
spokojnie mieszkać. Stwierdziła, że żadna strona nie jest w porządku, w związku z czym obie
powinny zrobić wszystko, aby żyć w zgodzie, bo życie szybko ucieka.
Do pkt 8.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady sesji.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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