Protokół Nr XI.2015
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 26 sierpnia 2015 r. w świetlicy remizy Ochotniczej
Straż y Pożarnej w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 15.1o.
W sesji uczestniczyło 12 radnych na stan 15; radni nieobecni Piotr Siwak, Grzegorz Laszkiewicz,
Tomasz Herbut.
Ponadto udział wzięli:
----------------------------1/ Tadeusz Szklarz
2/ Urszula Kindler
3/ Violetta Piętoń
4/ Antonina Rystau
5/ Anna Lisowska
6/ Stanisława Gibas
7/ Bartosz Janik
8/ Lilianna Sieradzka

-

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
sołtys wsi Wojciechów
sołtys wsi Olszanica
sołtys wsi Jadwisin
sołtys wsi Grodziec
sołtys wsi Zagrodno

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Do pkt 1.
Obradom przewodniczył przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski, który po dokonaniu
otwarcia i powitaniu zebranych stwierdził ich prawomocność. Następnie poinformował, że radni
wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali porządek obrad.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skarg Pani Karoliny Bardowskiej na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Zagrodnie.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 11 radnych i
poddał pod głosowanie wniosek wójta gminy.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku jednogłośnie.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski odczytał porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.
1

Otwarcie sesji.
Złożenie ślubowania przez radnego Jana Kotylaka.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał:

6.
7.
8.
9.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.,
w sprawie rozpatrzenia skarg pani Karoliny Bardowskiej na dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że dnia 26 lipca br. w okręgu
wyborczym nr 14 w Zagrodnie odbyły się wybory uzupełniające do rady gminy w związku z
rezygnacją pana Piotra Janczyszyna z funkcji radnego. Na radnego gminy w tym okręgu
wyborczym wybrano pana Jana Kotylaka. Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski
poinformował, że przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.
Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania radny Jan Kotylak
powstanie i wypowie słowo „ślubuję”. Dodał, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:
„Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie odczytał rotę ślubowania:
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców „ .
Radny Jan Kotylak wypowiedział słowo „ślubuję”.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski podziękował radnemu za złożenie ślubowania.
Złożył gratulacje wyboru i stwierdził, że radny Jan Kotylak objął mandat radnego Gminy Zagrodno.
Do pkt 3.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz złożył radnemu Janowi Kotylakowi gratulacje wyboru. Następnie złożył
sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami:
1/ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy ( Garnczary). Umowny termin
zakończenia 30.11.2015 r. – zaawansowanie robót 50%.
2/ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach. Umowny termin
zakończenia robót 15.09.2015 r. Wykonawcą tego zadania jest Przedsiębiorstwo TransportowoBudowlane z Wrocławia.
3/ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach. Przekazano plac budowy
dla wykonawcy TRANS-PIOTR Agnieszka Osiadacz.
4/ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie. Dnia 21 sierpnia br. dokonano
otwarcia ofert. Wpłynęły dwie oferty, aktualnie trwa ich badanie.
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5/ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zagrodnie. Umowny termin
zakończenia robót 30.10.2015 r. Zaawansowanie prac 50 %.
6/ Budowa wodociągu Grodziec. Umowny termin zakończenia robót 15.11.2015 r. Zaawansowanie
robót 25 %.
7/ Wykonano zasilanie dla oświetlenia i poboru energii elektrycznej na placu rekreacyjnym w
Łukaszowie. Zamontowano tymczasową szafkę pomiarowo-rozdzielczą.
8/ Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie. Do Starostwa Powiatowego w Złotoryi
złożono dokumentację projektową . Uzyskano pozwolenie na budowę. Nastąpiła zmiana koncepcji
realizacji. Realizowany będzie system kontenerowy.
9/ Wykaszane są trawy brzegów rzeki Skora i urządzeń melioracyjnych w ramach programu
„ Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2015 r.
10/ Zawarto umowę na okres 2015-2016 na obsługę i konserwację oświetlenia drogowego na
terenie gminy.
11/ Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2015 r. oddalił apelację Urzędu Gminy
Zagrodno od wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 4 grudnia 2014 r. z powództwa Pani Sylwii
Sobczyszyn o zapłatę. W związku z tym Gmina Zagrodno wypłaciła na rzecz Pani Sylwii Sobczyszyn
kwotę 3 526,45 zł. Nadto zgodnie z wyrokiem na rzecz Skarbu Państwa Gmina zapłaciła kwotę 391,29
zł.
12/ Dnia 28 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Od posiedzenia
komisji odbytego w dniu 11 lutego br. wpłynęło 18 wniosków o przydział lokali mieszkalnych
( socjalnych). W związku z tym, że Gmina Zagrodno obecnie nie posiada wolnych lokali mieszkalnych,
wnioski te zostały rozpatrzone negatywnie.
13/ W związku ze sprawą dotyczącą skargi mieszkańców na brak możliwości przejazdu przez nowo
urządzoną drogę na działce nr 47/2 położonej w miejscowości Grodziec Gmina Zagrodno kilkakrotnie
organizowała spotkania z osobą, która zobowiązała się do jej urządzenia, celem wyegzekwowania
podpisanego zobowiązania. Kolejnym krokiem było zlecenie uprawnionemu geodecie okazania
granic przedmiotowej nieruchomości, które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2015 r. Jak się okazało,
właściciel działki nr 47/1 wybudował wysoki mur wkraczając miejscami na działkę będącą własnością
Gminy jak również nie przestrzegając wskazanych warunków na lokalizację ogrodzenia działki nr
47/1, wydanych 18 maja 2014 r. przez Wójta Gminy Zagrodno. W związku z tym wyznaczono
spotkanie na dzień 9 września br. w celu ustalenia dalszych działań.
14/ Trwają prace dotyczące:
- sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zagrodno dla działki nr 639/3 obręb Zagrodno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
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oraz sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 639/3
obręb Zagrodno,
- sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie
Radziechów.
15/ W dniu 19 sierpnia br. wywieszono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno i
umieszczono na stronie BIP Zagrodno Obwieszczenie Marszalka Województwa Dolnośląskiego z
dnia 23 lipca 2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego
województwa dolnośląskiego. Uwagi i wnioski należy składać do Instytutu Rozwoju Terytorialnego
we Wrocławiu w terminie do 30 listopada 2015 r.
16/ W dniu 30 lipca 2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na budowę:
- gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 PN 6,3 MPA,
- stacji redukcyjnej gazu wysokiego ciśnienia wraz z zasilaniem elektrycznym,
- gazociągu średniego ciśnienia DE 315,
- zjazdu z drogi gminnej.
17/ W dniu 27 lipca 2015 r. została podpisana umowa darowizny pomiędzy AGRO-TaK Zagrodno a
Wójtem Gminy Zagrodno . Darowizna przeznaczona jest na realizację zadań własnych gminy, tj. na
zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
Uchwałą Nr XV/81/08 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2008 r. działek o numerach 477/2 i
477/1 położonych w obrębie Modlikowice na cele budowy trzech budynków inwentarskich dla bydła
mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
18/ Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w lipcu 2015 r.
odebrano:
68,56 t zmieszanych odpadów komunalnych,
3,70 t zmieszanych odpadów opakowaniowych,
5,11 t opakowań szklanych,
0,44 t opakowań z tworzyw sztucznych,
3,03 t zmieszanych odpadów z betonu oraz gruzu ceglanego,
1,10 t odpadów wielkogabarytowych.
Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
19/ Przekazano III transzę dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015.
20/ Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu pożarniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 28 sierpnia
2015 r.
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21/ Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniosek o
dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla OSP
Zagrodno”.
22/ Z informacji przedłożonych przez przedsiębiorców wynika , że w okresie sprawozdawczym nikt
nie zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych.
23/ W ramach zadania dotyczącego usuwania azbestu z terenu Gminy Zagrodno dokonano odbioru
wykonanego zadania przez Przedsiębiorstwo 7A Produkcyjno-Usługowe Władysław Bakimowski.
24/ Wystąpiono do Starosty Powiatu Złotoryjskiego z wnioskiem o podjęcie działań mających na
celu wzmocnienie muru oporowego przy drodze powiatowej na wysokości posesji nr 18 w Zagrodnie.
25/ Odłowiono jednego bezdomnego psa w miejscowości Zagrodno.
26/ Wydano dwie decyzje zezwalające na usunięcie 11 drzew dla osób fizycznych, w tym 10
świerków z terenu działki nr 777/12 obręb Zagrodno oraz jednej lipy w obrębie działki nr 447/1 w
Radziechowie.
27/ Uzyskano zgodę od Starosty Powiatu Złotoryjskiego na usunięcie obumarłego drzewa z gatunku
świerk znajdującego się w obrębie działki nr 293 w Uniejowicach.
28/ W dniu 21 sierpnia 2015 r. wpłynął wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Zagrodnie Krzysztofa Strojniaka o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę na mocy
porozumienia stron, ze skutkiem na dzień 30 września 2015 r.
29/ Wystawiono 59 upomnień z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zaksięgowano opłaty dokonane w okresie międzysesyjnym.
30/ Zakupiono i dostarczono kosiarkę traktorek, kosiarkę spalinową oraz kosę spalinową dla
sołectwa Brochocin. Wykonawcą zadania została Spółka PARALUSZ Sp. j z Bolesławca.
31/ Wyłoniono dostawcę sprzętu AGD dla sołectwa Jadwisin w ramach prowadzonego zapytania
ofertowego, którym została firma KONCEPT z siedzibą w Legnicy.
32/ Od 5 sierpnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa prowadzi w Urzędzie Gminy kontrolę. Kontrola
potrwa do miesiąca października br.
Ponadto wójt gminy Tadeusz Szklarz przekazał radnym informację z realizacji interpelacji i zapytań
radnych złożonych na sesji Rady Gminy Zagrodno w dniu 22 lipca 2015 r.
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Do pkt 4.
Radny Stanisław Olechowski:
Zapytał, czy wyremontowana droga na Garnczarach będzie miała połączenie asfaltowe z
drogą wojewódzką.
Poinformował, że otrzymał odpowiedź, iż remont świetlicy remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Olszanicy zgodnie z opracowanym kosztorysem będzie kosztował 29 tys. zł. Zwrócił się
o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na ten cel i wykonanie zadania do 25 października br.,
tj. do wyborów parlamentarnych, ponieważ w tym lokalu jest zgnita podłoga, a w budżecie gminy są
wolne środki, które umożliwiają wykonanie tego remontu jeszcze przed wyborami.
Wniósł o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 r. środków na współfinansowanie
budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Olszanicy na osiedlu, ponieważ powiat nie
wykona już tego zadania w roku bieżącym, gdyż nie pozyska już na ten cel środków z zewnątrz.
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska przychyliła się do interpelacji radnego Stanisława Olechowskiego.
Potwierdziła, że lokal świetlicy remizy OSP w Olszanicy jest w opłakanym stanie.
Ponadto poinformowała, że przepust, który został wykonany pod drogą w Olszanicy –Garnczary nie
został obmurowany, w związku z czym można z niego spaść do bardzo głębokiego rowu. Zwróciła się
z prośbą o obmurowanie tego przepustu.
Radny Czesław Gap:
Poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na wniesioną prośbę o dofinansowanie z
budżetu gminy zadania zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego ze względu na to,
że kwota funduszu sołeckiego jest za niska.
Zgłosił pilną potrzebę zamontowania lampy ulicznej koło budynku świetlicy na osiedlu w
Zagrodnie, ponieważ teren ten jest nieoświetlony.
Radny Jan Łuc zgłosił pilną potrzebę usunięcia lipy rosnącej przy murze kościelnym w Grodźcu,
ponieważ jest bardzo pochylona, w każdej chwili może się przewrócić na mur, którym jest
ogrodzona przyległa posesja.
Radna Danuta Kuźniar wniosła o rozebranie walącego się budynku przy świetlicy wiejskiej w
Jadwisinie, gdzie ma stać szatnia dla sportowców.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że zanim kontener na szatnię zostanie postawiony, to
budynek będzie musiał i zostanie rozebrany.
Radny Waldemar Szklarz zgłosił pilną potrzebę przeznaczenia z budżetu gminy środków
finansowych w wysokości 10 tys. zł na zakup urządzeń hydraulicznych dla jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zagrodnie.
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Radna Teresa Doktor zgłosiła pilną potrzebę wyasfaltowania drogi koło posesji p. Maliniaka w
Olszanicy. Ze względu na zły stan nawierzchni tej drogi zwróciła się z prośbą, aby niezwłocznie
nawieźć na nią kilka wywrotek tłucznia, przynajmniej do posesji p. Pronkiewicza.
Radny Walenty Luszniewski:
Poinformował, że ze ściany czołowej od strony zachodniej i z części ściany od strony
północnej budynku szkoły w Brochocinie został zdjęty eternit wraz z watą szklaną, a na wierzchu
zostały pustaki. W związku z tym zwrócił się o wykonanie ocieplenia na tych ścianach przed zimą.
Wniósł o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 r. środków finansowych na remont
budynku szkoły w Brochocinie, z centralnym ogrzewaniem włącznie.
Zgłosił pilną potrzebę zamontowania lampy ulicznej na skręcie na świetlicę wiejską w
Brochocinie. Poinformował, że w tym miejscu jest nieobarierowany mostek, co stanowi zagrożenie.
Do pkt 5.
1/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła projekt uchwały.
Radny Stanisław Olechowski poinformował, że w odpowiedzi na interpelację w sprawie remontu
świetlicy remizy OSP w Olszanicy został poinformowany, że wartość kosztorysowa remontu wynosi
29 735,80 zł, a zadanie będzie mogło być realizowane z chwilą zabezpieczenia budżecie gminy
środków finansowych na ten cel. W związku z tym wniósł o wprowadzenie tego zadania do projektu
uchwały. W uzasadnieniu przypomniał, że świetlica każdorazowo jest wykorzystywana na lokal
wyborczy, a jest już w niej zgnita podłoga.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że nie neguje potrzeby realizacji tego zadania, ale
równocześnie zwrócił uwagę, że tego rodzaju wniosków jest więcej, a ich realizacja wymaga
wskazania źródła pokrycia w dochodach.
Radna Teresa Doktor zapytała, z czego można pokryć koszty remontu tej świetlicy.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że każdy wniosek o zwiększenie wydatków musi
zawierać wskazanie źródła pokrycia dochodami. Wyjaśniła, że wniosek radnego Stanisława
Olechowskiego na bieżącej sesji nie może być przyjęty do realizacji, ponieważ jeżeli rada gminy
chciałaby zabezpieczyć środki z nadwyżki budżetowej na ten cel, to musiałby zmienić uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Poinformowała, że zadanie można
wprowadzić do budżetu gminy na sesji rady gminy we wrześniu. Wówczas będą wprowadzone do
budżetu gminy środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które zasilą dochody i nie będzie
musiała być zmieniana uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
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Radny Stanisław Olechowski poinformował, że zgadza się na wprowadzenie do budżetu gminy
remontu świetlicy remizy OSP w Olszanicy w miesiącu wrześniu, przed dwudziestym. Wyraził tym
samym przekonanie, iż remont zostanie wykonany przed najbliższymi wyborami. Radny wycofał
wniosek.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XI.47.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gminy na 2015 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Karoliny Bardowskiej na
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie. Następnie poinformował, że w dniach
20 maja, 10 czerwca, 17 i 26 sierpnia br. odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na których była
badana zasadność zarzutów postawionych w skargach.
Członek Komisji Rewizyjnej Danuta Kuźniar odczytała opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie skarg
pani Karoliny Bardowskiej na działania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.
Komisja Rewizyjna uznała skargi za bezprzedmiotowe.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu,
w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 12 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XI.48.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skarg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pani Karoliny Bardowskiej na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie stanowi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 5 do protokołu.
---------------------------------------Do pkt 6.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że radni otrzymają na piśmie odpowiedzi na złożone
interpelacje i zapytania.
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Do pkt 7.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym 11 głosami „za”, przy jednym głosie
„wstrzymującym się” .

Do pkt 8.
1/

Radna Teresa Doktor:

- Poinformowała, że była nieobecna na sesji w dniu 22 lipca 2015 r. ze względów zdrowotnych.
- Poinformowała, że opinia Komisji Rewizyjnej i uzasadnienie do uchwały podjętej na dzisiejszej sesji
w sprawie rozpatrzenia skargi nie są zadawalające , ponieważ były robione na szybko, gdyż po raz
drugi okazało się, że radca prawny zmienia stanowisko wypracowane przez komisję, przygotowuje
inną opinię i uzasadnienie w stosunku do tego, co ustala komisja. Radna zapowiedziała, że Komisja
Rewizyjna będzie od tej chwili sama redagowała treść opinii, a radca prawny będzie tylko ją
sprawdzał od strony prawnej.
2/
Wójt gminy Tadeusz Szklarz zaprosił zebranych na dożynki gminne. Podziękował sołtysom za
zrobienie wieńców.
3/

Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska:

- Podziękowała za usunięcie usterek na świetlicy wiejskiej w Olszanicy.
- Zwróciła się o wymianę na nową tablicy ogłoszeń w Olszanicy – Garnczary.
- Poinformowała, że w Olszanicy koło świetlicy wiejskiej jest plac- działka gminna. Od jakiegoś czasu
wieś nosi się z zamiarem urządzenia na niej placu zabaw lub zagospodarowania jej w inny sposób.
Zwróciła się o okazanie granic tej działki, ponieważ nie wiadomo, gdzie one są.
4/

Sołtys wsi Jadwisin Stanisława Gibas:

- Poinformowała, że dziura w przejdzie przez rzekę koło mostu w Jadwisinie robi się co raz większa.
Przypomniała, że już tą sprawę zgłaszała wcześniej.
- Zwróciła się o postawienie wiaty przystankowej w Jadwisinie koło żółtego budynku gminnego.
Poinformowała, że przy tym budynku czeka na autobus szkolny bardzo dużo dzieci, a nie ma żadnej
osłony przed wiatrem, czy opadami.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że przejazd zostanie naprawiony po dożynkach.
5/

Sołtys wsi Wojciechów Antonina Rystau:

- Poinformowała, że w Wojciechowie na łuku przejazdu koło stawu rosną samosiejki – drzewa, które
trzeba jak najszybciej wyciąć, ponieważ nie ma widoczności.
- Poinformowała, że w świetlicy wiejskiej w Wojciechowie korniki zjadają podłogę i ławki. Zwróciła
o rozwiązanie tego problemu.
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- Zgłosiła pilną potrzebę usunięcia zakrzaczenia z łuku drogi koło posesji p. Ożoga w Wojciechowie.
6/
Sołtys wsi Radziechów Anna Senko zgłosiła, że w odległości 1 m od drogi powiatowej w
Radziechowie koło posesji p. Zbigniewa Tarnowskiego jest głęboka, kilkumetrowa dziura – dawna
studnia. Zwróciła się o zabezpieczenie tej studni płytą betonową, ponieważ istniejące
zabezpieczenie jest tylko prowizoryczne.
Do pkt 9.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Luszniewski
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