Protokół Nr XLII.2014
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 26 czerwca 2014 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 16.4o.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15; radna nieobecna Teresa Doktor.
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 projektów uchwał:
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w
Okmianach,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
poddał pod głosowanie wniosek wójta gminy.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku wójta jednogłośnie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski odczytał porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.
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Otwarcie sesji .
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Gminie Zagrodno.
Podjęcie uchwał:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Zagrodno
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013,
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zagrodno,
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w
drodze inkasa,
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy
Zagrodno w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Olszanica,

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej
Różańcowej w Okmianach,
w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
8. Sprawy różne .
9. Zamknięcie sesji .
Do pkt 2.
Wójt gminy Mieczysław Słonina złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Poinformował, że:
1/ W dniu 25.06.2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął sprawę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z
infrastrukturą towarzyszącą w rejonie wsi Łukaszów, a w dniu 26.06.2014 r. rozstrzyga się sprawa
planu dla Modlikowic. Uchwała w sprawie planu dla Łukaszowa pozostaje w obrocie prawnym.
2/ Gmina Zagrodno znalazła się w drugim etapie rankingu najlepszych samorządów w
województwach przygotowywanym przez redakcję Rzeczpospolitej. W pierwszym etapie wybrano
miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010-2013. Odczytał
pismo w tej sprawie.
3/ Zarządzeniem:
- z dnia 29.05.2014 r. sporządzono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykazem objęto działkę nr 360/1 o pow. 3,8691
ha w Zagrodnie, działkę nr 90/3 o pow. 0,1420 ha w Modlikowicach, działkę nr 90/1 o pow. 0,0119 ha
w Modlikowicach,
- z dnia 12.06.2014 r. sporządzono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu. Wykazem objęto działkę nr 224 o pow. 0,1500 ha w Jadwisinie.
- z dnia 18.06.2014 r. sporządzono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu. Wykazem objęto działkę nr 492 o pow. 1,9072 w Wojciechowie.
4/ Marszałek Województwa Dolnośląskiego decyzją z dnia 16.06.2014 r. umorzył gminie w całości
opłatę roczną za 2014 r. w kwocie 12 791,74 zł z tytułu trwałego wyłączenia z użytkowania rolniczego
gruntów położonych w obrębie Zagrodno, w granicach działki nr 113.
5/ Biuro Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami GEOGOLD Jan Tuchowski Złotoryja dokonało
wskazania i pokazania granic dla nieruchomości o numerze działki 376 w Radziechowie ( spadek po
p. Wozowczyk).
6/ Wpłynęły trzy wnioski o przydział lokali socjalnych.
7/ Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożono wniosek o dokonanie
darowizny na rzecz Gminy Zagrodno nieruchomości przyjętych od PKP w celu przekształcenia ich na
ścieżki rowerowe ( działka nr 658 w Zagrodnie i działka nr 286/3 w Brochocinie).
8/ Z informacji przedłożonych przez przedsiębiorców wynika, że w okresie sprawozdawczym nikt nie
zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych.
9/ Przeprowadzono kontrolę nieruchomości w Zagrodnie, z których ścieki odprowadzane są
bezpośrednio do rzeki Skory. Nieruchomości zostały wskazane przez grupę wędkarzy z Jawora.
Wszyscy właściciele, u których stwierdzono wycieki ścieków zostali wezwani w celu wyjaśnienia tego,
co zamierzają dalej robić ze ściekami.
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10/ W związku z doniesieniem z Prokuratury w Bolesławcu o porzuceniu odpadów niebezpiecznych
w postaci płyt azbestowo-cementowych zobowiązano właściciela posesji nr 44a w Radziechowie do
ich usunięcia z działki Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa we Wrocławiu. Właściciel
zobowiązał się do ich usunięcia i złożenia na prywatnej posesji do czasu przekazania do utylizacji
przez wyspecjalizowane firmy.
11/ Wydano decyzję 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 i 234.
12/ W okresie sprawozdawczym odłowiono dwa bezdomne psy, które zostały przekazane do
schroniska dla zwierząt w Legnicy. Do odłowienia pozostały jeszcze dwa psy, ponieważ są trudności z
ich odłowieniem. Psy znajdują się w lesie pomiędzy Grodźcem a Olszanicą.
13/ Wydano jedną decyzję dla osoby fizycznej zezwalającą na usunięcie trzech drzew.
14/ Starosta Złotoryjski odmówił wydania zezwolenia na wycięcie dwóch lip rosnących w pobliżu
kościoła w Grodźcu uzasadniając swoją decyzję tym, że drzewa są porośnięte bluszczem, który jest
chroniony.
15/ Rolników, którzy dokonali zakupu do siewu materiału siewnego kwalifikowanego, na bieżąco
informowano o możliwości składania wniosków do Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu o
przyznanie pomocy de mini mis w rolnictwie.
16/ W zakresie ewidencji działalności gospodarczej dokonano rejestracji jednego przedsiębiorcy
oraz jednej zmiany we wpisie.
17/ Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zadanie „wymiana pokrycia dachu, remont
elewacji budynku przedszkola w Zagrodnie”. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa.
18/ Unieważniono postępowanie przetargowe na zadanie „modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Olszanica dz. nr 233”.
19/ Zorganizowano V Biesiadę Ludową „Nad Skorą Śpiewanie”.
20/ Podpisano umowę na zadanie „utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na części działki
nr 141 należącej do Gminy Zagrodno.
21/ Wystawiono 260 upomnień w związku z nieuregulowaniem należności podatkowej z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi za miesiąc marzec i kwiecień br., anulowano 92
upomnienia na skutek wpłat zaległości podatkowych z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi po telefonicznym wezwaniu do zapłaty, wysłano 168 upomnień do zapłaty,
zaksięgowano wpłaty dokonane w okresie międzysesyjnym, wydano 7 postanowień o zaliczeniu
wpłat na zaległość podatkową z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
22/ Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w miesiącu maju 2014 r.
odebrano 54,90 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, 4,45 Mg zmieszanych odpadów
opakowaniowych, 4,18 Mg opakowań szklanych, 0,36 Mg opakowań z tworzyw sztucznych.
Zlecono wydruk książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Książeczki zostaną
przekazane sołtysom wsi celem rozpowszechnienia wśród mieszkańców. Ustalono haromonogram
wywozu odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości Gminy Zagrodno na okres od 1 lipca
2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Wydano 15 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
23/ Zarządzeniem:
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z dnia 23.05.2014 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 42.920,00 zł.
Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 51.799,34 zł,
z dnia 29.05.2014 r. dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.000,00 zł,
z dnia 17 czerwca 2014 r. dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 21.800,00 zł.
Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy Zagrodno zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi zarządzeniem wójta i uchwałą rady gminy.
Wprowadzono do budżetu zmiany w planach finansowych wydatków jednostek podległych dokonane
przez kierowników tych jednostek w ramach upoważnienia udzielonego przez wójta.
Poinformowano kierowników jednostek oraz sołtysów wsi o wysokości środków na ich działalność
ujętych w uchwale zmieniającej budżet roku 2014.
Sporządzono miesięczne sprawozdania za maj 2014 r. Urzędu Gminy Zagrodno:
Rb 27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
Rb 28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
Sprawdzono sprawozdania za miesiąc maj br. złożone przez jednostki pod względem zgodności z
planem finansowym oraz formalno-rachunkowym.
Przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Legnicy skonsolidowany bilans Gminy Zagrodno za
2013 r.
Przygotowano dokumenty do kontroli wypłaty zwrotu pracodawcom kosztów za wykształcenie
młodocianych pracowników.
Na bieżąco prowadzono sprawy w zakresie finansów gminy oraz księgowano dochody i wydatki
Urzędu Gminy Zagrodno.
Ponadto wójt gminy Mieczysław Słonina przekazał radnym informację z realizacji interpelacji i
zapytań radnych złożonych na sesji w dniu 21 maja 2014 r.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do pkt 3.
Radny Jan Łuc poinformował, że p. Grzywińska z Grodźca mieszkająca na wspólnocie z powodu
sprzeciwu p. Faryniarza nie ma możliwości podłączenia swojego gospodarstwa do sieci
wodociągowej. Wniósł o rozwiązanie tego problemu.
Radny Stanisław Bachmatiuk:
Zgłosił pilną potrzebę wymiany tablicy ogłoszeń na kolonii złotoryjskiej w Uniejowicach na
nową.
Zwrócił się o nawiezienie tłucznia na drogę w Uniejowicach od zbiorników wody do lasu oraz
na drogę w kierunku posesji p. Korżana.
Zgłosił pilną potrzebę wykoszenia poboczy przy drodze na Kolonii Grodziskiej w
Uniejowicach.
-
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Poinformował, że boisko i plac zabaw koło byłej szkoły w Uniejowicach wymaga koszenia.

Radna Walentyna Tkaczyszyn:
Zwróciła się o postawienie przed skrzyżowaniem dróg gminnych w Łukaszowie znaku uwaga
na drogę z pierwszeństwem przejazdu, ponieważ z powodu braku oznakowania na tym skrzyżowaniu
były już kolizje.
Poinformowała, że w drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej w Łukaszowie są ubytki.
Zwróciła się o połatanie tych ubytków. Przypomniała, że nawierzchnia została zniszczona podczas
budowy farm wiatrowych.
Zgłosiła pilną potrzebę wytyczenia i urządzenia drogi wewnątrz osiedla mieszkaniowego w
Łukaszowie. Poinformowała, że brak granic konfliktuje społeczeństwo osiedla, jest problem z
dojazdem do posesji dla karetki pogotowia czy straży pożarnej.
Radny Walenty Luszniewski poinformował, że teren koło starej świetlicy za przystankiem w
Brochocinie jest bardzo zarośnięty. Zwrócił się o ustalenie właściciela tego terenu w celu jego
uporządkowania.
Radna Antonina Rystau:
-

Podziękowała za wykonanie punktu poboru wody koło kościoła w Wojciechowie.

Poinformowała, że firma, która modernizowała świetlicę wiejską w Wojciechowie wygrała
przetarg, ponieważ zaoferowała realizację tego zadania za niską cenę,
a obecnie żąda od sołectwa dodatkowo zapłaty 9 tys. Radna wyraziła obawę przed tym, aby
najniższa cena nie przełożyła się niekorzystnie na jakość wykonanych prac.
Poinformowała, że w Wojciechowie koło kościoła rośnie lipa, z której sucha gałąź w każdej
chwili może spaść, co stanowi zagrożenie. Dodała, że gałąź jest wysoko i nie możliwości jej ścięcia
bez wysięgnika. Zwróciła się o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Na prośbę mieszkańców sołectwa zwróciła się o poinformowanie, gdzie należy wyrzucać
puszki po farbie olejnej.
Zgłosiła, że tablica informacyjna z nazwą miejscowości „Wojciechów” przy drodze
powiatowej leży w trawie.
Zgłosiła pilną potrzebę wykoszenia poboczy i rowów przy drogach, szczególnie na łukach,
ponieważ wysoka trawa zasłania widoczność.
Zgłosiła pilną potrzebę wykoszenia trawy koło stawu w Wojciechowie przy łuku drogi
powiatowej, ponieważ widoczność na tym odcinku jest ograniczona.
Poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na interpelację w sprawie naprawy dróg w
Wojciechowie w kierunku posesji p. Pawlińskiej i p. Skrukwy, do p. Franczaka, do Brochocina, w
stronę posesji p. Wujdy uszkodzonej podczas układania linii elektrycznej do farm wiatrowych oraz
uszkodzonego mostku na drodze pomiędzy posesją p. Mirka a p. Grabki.
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Radny Piotr Janczyszyn:
Zapytał, czy zostały podjęte działania w celu wyeliminowania przyczyny zalewania posesji
p. Herbutów w Zagrodnie.
Poinformował, że przy drogach powiatowych, w tym w Zagrodnie, nie została wykoszona
trawa za barierami. Zwrócił się z prośbą, aby tą trawę wykosili pracownicy gminni.
Radny Walenty Luszniewski poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację w sprawie
zlikwidowanej kratki ściekowej na drodze wojewódzkiej w Brochocinie koło posesji p. Smutka.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali informację na temat bezpieczeństwa publicznego w Gminie Zagrodno.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi Artur Błoński omówił informację, przyjął
zgłoszenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa w miejscowościach i na drogach przebiegających
przez teren Gminy Zagrodno oraz odpowiedział na pytania zadane przez radnych i sołtysów.
Do pkt 5.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie. Odczytał projekt
uchwały. Poinformował, że Rada Społeczna przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie na
posiedzeniu odbytym 16 kwietnia 2014 r. pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe
tej jednostki za 2013 r. Odczytał treść opinii. Następnie poinformował, że projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Zagrodnie był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu
20 czerwca 2014 r.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski poinformował,
że komisja zaopiniowała pozytywnie 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.
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Uchwała Nr XLII.288.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie stanowi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 5 do protokołu.
-------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2013 r. Odczytał
projekt uchwały, a następnie poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2014 r.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski poinformował,
że komisja zaopiniowała pozytywnie 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 XLII.289.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2013 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
--------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
rok 2013. Odczytał projekt uchwały. Następnie poinformował, że:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Zespół w Legnicy dnia 22 kwietnia 2014 r.
wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Zagrodno sprawozdaniu rocznym z
wykonania budżetu gminy Zagrodno za 2013 r. Odczytał uchwałę podjętą w tej sprawie.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 maja 2014 r. skontrolowała wykonanie budżetu
gminy za 2013 r., przyjęła informację o stanie mienia gminy za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31
grudnia 2013 r., rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2013 r. oraz została zapoznana przez
Przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
przez Wójta Gminy Zagrodno sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy Zagrodno za 2013 r.
Komisja Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 13 maja 2014 r. rozpatrzyła
budżet gminy za 2013 r., przyjęła informację o stanie mienia Gminy za okres od 1 stycznia 2013 r. do
31 grudnia 2013 r. , rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2013 r., została zapoznana z przez
Przewodniczącego Rady Gminy Zagrodno z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym
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przez Wójta Gminy Zagrodno sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Zagrodno za 2013 r. Komisja
we wniosku kierowanym do Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Zagrodno
zwróciła uwagę na dokonane zmiany budżetu w roku 2013 w drodze uchwał i zarządzeń wójta.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu odbytym 20 maja 2014 r. wydała opinię w sprawie
wykonania budżetu gminy Zagrodno za 2013 r. zawierającą wniosek w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Janczyszyn odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej z
dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Zagrodno za 2013 r. zawierającą wniosek
do Rady Gminy Zagrodno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zagrodno za 2013 r.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu Zespół w Legnicy 26 maja br. wydała pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zagrodno za 2013 r. Odczytał uchwałę w tej
sprawie, a następnie otworzył dyskusję.
Radny Tadeusz Suchecki zapytał, co oznacza strona sprawozdania finansowego z nadrukiem
„wyjaśnienia do sprawozdania”.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że sprawozdania są generowane z programu BESTIA,
który drukuje w takiej formie. Strona ta służy do ewentualnych wyjaśnień.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013 r.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XLII.290.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------budżetu gminy za rok 2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy. Odczytał projekt uchwały. Poinformował, że 11 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej, na którym został wypracowany wniosek do Rady Gminy Zagrodno o udzielenie
absolutorium dla wójta gminy. Następnie 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.
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Uchwała Nr XLII.291.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------5/
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.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 czerwca
2014 r.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Tadeusz Suchecki zapytał o remont wentylatorów świetlicy w Brochocinie.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że w świetlicach w Brochocinie i w Grodźcu istnieje problem
wentylacji pomieszczeń.
Radny Walenty Luszniewski w uzupełnieniu dodał, że przez jeden wentylator deszcz padał do
środka, z drugiego woda ciekła po ścianie na podłogę na skutek czego podłoga spuchła.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski stwierdził na sali obecność 14 radnych i projekt
uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XLII.292.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------budżetu gminy na 2014 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------6/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali na stół projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno. Odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 czerwca
2014 r.
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Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski
poinformował, że komisja zaopiniowała pozytywnie 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 XLII.293.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno stanowi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 10 do protokołu.
----------------------------------------7/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru
podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że
był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 czerwca
2014 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Waldemar Chudziński zapytał, czy projekt uchwały jest dobrze zredagowany, gdy chodzi o
paragrafy.
Sekretarz gminy Urszula Kindler omówiła projekt uchwały.
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 XLII.294.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w sprawie poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa stanowi załącznik nr 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------do protokołu.
-------------------8/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji
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wyborczej. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2014 r.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski poinformował,
że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Radny Tadeusz Suchecki stwierdził, że w projekcie uchwały powinien zostać napisany numer
budynku świetlicy wiejskiej w Brochocinie, którą wyznacza się na siedzibę obwodowej komisji
wyborczej.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że budynek świetlicy wiejskiej w Brochocinie nie ma
nadanego numeru porządkowego.
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 XLII.295.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------obwodowej komisji wyborczej stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------------------------9/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
bezprzetargowej udziału Gminy Zagrodno w nieruchomości gruntowej zbudowanej, położonej w
obrębie Olszanica. Odczytał projekt uchwały i poinformował, że był on przedmiotem obrad Komisji
Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2014 r.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy 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 XLII.296.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Zagrodno w nieruchomości gruntowej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zabudowanej, położonej w obrębie Olszanica stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami
sesji na stół otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach. Odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Pietoń omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2014 r.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski poinformował,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Jan Łuc przypomniał, że rada gminy ustaliła, iż będzie przyznawała na parafie po 50 tys. zł.
Stwierdził, że tak się nie stało, co jest złe.
Radny Piotr Janczyszyn zapytał, jaki będzie w roku bieżącym podział środków na parafie.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że parafie w Olszanicy i w
Okmianach otrzymają po 30 tys. zł. Stwierdził jednocześnie, że uchwala wymaga modyfikacji
polegającej na wprowadzeniu zapisu o obowiązku udokumentowania przez wnioskodawców
posiadania udziału własnego na finansowanie realizacji określonego zadania.
Wójt gminy Mieczysław Słonina wyjaśnił, że kwota zarezerwowana w budżecie gminy na remont
zabytków w gminie została podzielona, ponieważ kompletne wnioski złożyły dwie parafie. Nadmienił,
że żadna gmina nie dotuje w takiej wysokości remontów obiektów sakralnych.
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 XLII.297.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach stanowi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 14 do protokołu.
---------------------------------------11/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Złotoryjskiemu. Odczytał projekt uchwały.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła projekt uchwały.
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Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski poinformował, że projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2014 r.
Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy Maciej Koszelowski poinformował,
że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Tadeusz Suchecki zapytał, czy znana jest wysokość dofinansowania przedmiotowego
przedsięwzięcia przez inne gminy.
Wójt gminy Mieczysław Słonina w odpowiedzi poinformował, że nie ma takiego rozeznania, projekt
uchwały został przygotowany w oparciu o wniosek Powiatu Złotoryjskiego.
Radny Waldemar Chudziński zapytał, czy gmina będzie zwolniona z kosztów przeglądu sprzętu.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że gmina nie będzie płaciła za przeglądy bieżące.
Pozostałe przeglądy specjalistyczne będą wykonywanie odpłatnie w wyspecjalizowanych firmach.
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 XLII.298.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 6.
Wójt gminy Mieczysław Słonina poinformował, że:
Sprawa podłączenie wody do gospodarstwa p. Grzywińskiej w Grodźcu będzie konsultowana
z radcą prawnym, ponieważ gospodarstwo znajduje się na prywatnej wspólnocie.
Tablice ogłoszeń zostały wykonane. Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie będzie je
stawiał w sołectwach. Zamykane tablice ogłoszeń dla sołectw zostały zamówione.
Sprawa naprawy drogi w kierunku lasu na Kolonii Gaweckich w Uniejowicach zostanie
rozpatrzona. Na drodze koło posesji p. Korżana miał być wysypany grys, ale p. Korżan nie zgodził się
na to.
Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie rozpoczął koszenie poboczy przy drogach gminnych
w Uniejowicach od Kolonii Gaweckich.
Na skrzyżowaniu dróg gminnych w Łukaszowie obowiązuje reguła prawej ręki.
Drogę w Łukaszowie i na Kolonię Grzędną w Radziechowie będzie naprawiał powiat.
Zostanie ustalony właściciel terenu koło przystanku i świetlicy w Brochocinie. Gmina go
wykosi, jeżeli okaże się, że jest jego właścicielem.
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Sprawa kratki ściekowej na drodze wojewódzkiej w Brochocinie kolo posesji p. Smutka
została przesłana do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Gmina zapłaciła wykonawcy za wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Wojciechowie
kwotę umowną. Wykonawca nie zgłaszał konieczności wykonania prac dodatkowych.
Należy uregulować sprawę odpłatności za zużycie wody z punktu koło kościoła w
Wojciechowie.
Usunięcie gałęzi z drzewa koło kościoła w Wojciechowie nie leży w gestii gminy, ponieważ to
jest teren parafii.
Puszki po farbach olejnych należy wyrzucać do odpadów zmieszanych.
Interpelacje i zapytania dotyczące dróg powiatowych i wojewódzkich zostaną przesłane do
jednostek administrujących te drogi.
Do Starostwa Powiatowego w Złotoryi zostanie przesłana sprawa zalewania posesji
p. Herbutów w Zagrodnie, ponieważ to przepust pod drogą powiatową ma za mały przekrój.
Pracownicy gminni nie będą wykaszać traw za barierkami przy drogach powiatowych i
wojewódzkich, ponieważ nie mają do tego uprawnień.
Parafia Olszanica złożyła wszystkie dokumenty do wniosku o przyznanie dofinansowania na
prace konserwatorskie w kościele w Olszanicy.
Do pkt 7.
Protokół poprzedniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie- 14 głosami „za”.
Do pkt 8.
1/
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski przypomniał, że radna Teresa Doktor na
ostatniej sesji złożyła interpelację o nagrywanie wszystkich obrad sesji. Poinformował, że zgodnie ze
Statutem Gminy osoby zainteresowane rejestrowaniem obrad mają możliwość ich nagrywania pod
warunkiem, że przed rozpoczęciem obrad poinformują przewodniczącego obrad o zamiarze
nagrywania, co oznacza, że wszystkie obrady sesji może nagrywać każdy, kto chce bez żadnych
przeszkód. W związku z tym stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i zapytał, czy jest potrzeba
nagrywania sesji.
Rada gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się przeciw potrzebie nagrywania sesji.
2/

Sołtys wsi Brochocin Walenty Luszniewski poinformował, że:

W dniu 31 maja br. w Brochocinie podczas pożaru okazało się, że dwa hydranty jeden po
drugim były nieczynne, a z trzeciego w kolejności woda tylko kapała.
Poinformował, że część mieszkańców Brochocina ma pretensje o to, że przy nowym podziale
gminy na okręgi wyborcze zostali przyłączeni do Łukaszowa.
3/
Radny Mateusz Korczowski stwierdził, że należy wykonać przegląd wszystkich hydrantów, a
następnie je oznaczyć w sposób widoczny.
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Sołtys wsi Uniejowice Stanisław Bachmatiuk dodał, że zasuwy przed hydrantami powinny być
poodkręcane.
Sołtys wsi Jadwisin Leon Wijatyk poinformował, że przy otwieraniu zasuw urywają się pręty,
ponieważ nie były odkręcane przez 10- 15 lat.
4/
Sołtys wsi Zagrodno Piotr Janczyszyn zapytał, co sołtysi mają zrobić z książeczkami opłat za
odpady komunalne, które zostały dla nich przygotowane do zabrania.
5/

Sołtys Zagrodno-Osiedle Czesław Gap:

Poinformował, że nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za doręczanie mieszkańcom osiedla
nakazów płatniczych, ani za to, co robi dla sołectwa.
Zapytał, kiedy będą czyszczone studzienki burzowe na osiedlu w Zagrodnie.
Zwrócił się o postawienie ławki w połowie drogi między Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w
Zagrodnie a osiedlem, ponieważ starsi ludzie męczą się, nie mają siły bez odpoczynku dojść do domu.
Zwrócił się o wystąpienie do Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej w Budziwojowie i do
Agencji Nieruchomości Rolnych o wykaszanie działek na osiedlu w Zagrodnie, które są ich
własnością.
Zwrócił się z prośbą o wyłożenie kostką chodnika do świetlicy na osiedlu w Zagrodnie od
strony garaży, za którymi teren jest już wyłożony kostką.
Zwrócił się z prośbą o obniżenie progu spowalniającego na drodze gminnej wewnątrz osiedla
w Zagrodnie na wysokości bloków 181-182.
Zwrócił się z prośbą o dostawienie na osiedlu jednego pojemnika na plastik. Poinformował, że
pojemnik jest niezbędny do urządzenia drugiego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
6/

Sołtys wsi Grodziec Jan Orzech:

Zapytał, kiedy rozpocznie się wymiana wodociągu w Grodźcu.
Zapytał, czyją własnością jest budynek koło posesji p. Pisarskich w Grodźcu. Poinformował, że
z budynku wyciągane są kamienie.
Zgłosił pilną potrzebę wyremontowania nawierzchni drogi za Gorzelnią w Grodźcu.
Poinformował, że ta droga służy rolnikom.
Zgłosił pilną potrzebę przeniesienia metalowego pojemnika na plastik z podzamcza w
Grodźcu pod starą remizę, a pojemnika plastikowego na plastik spod starej remizy na podzamcze w
Grodźcu. W uzasadnieniu poinformował, że na podzamczu pojemnik nie jest zapełniany, a w środku
wsi jest zawsze przepełniony.
Do pkt 9.
Przewodniczący rady gminy Stanisław Olechowski zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

15

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Olechowski
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