Protokół Nr XII.2015
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 30 września 2015 r. w świetlicy remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 15.35.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
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
9/ Bernadyna Siemianowska -

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
sołtys wsi Wojciechów
sołtys wsi Olszanica
sołtys wsi Jadwisin
sołtys wsi Grodziec
sołtys wsi Zagrodno
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagrodnie

10/ Paszut Sylwester
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 i zapytał,
czy ma ktoś propozycje zmian do tego porządku obrad.
Radna Anna Senko wniosła o wprowadzenie do porządku obrad punktu : zajęcie stanowiska
w sprawie wniosku rodziców uczniów Szkoły Filialnej w Radziechowie o dokonanie
poszerzenia struktury Szkoły Filialnej w Radziechowie ze struktury klas I-III z oddziałem
przedszkolnym o strukturę z oddziałem IV-VI z oddziałem przedszkolnym oraz wyznaczenie
obwodu dla szkół filialnych w Radziechowie i w Olszanicy. W uzasadnieniu poinformowała,
że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy ta sprawa była rozpatrywana, ale
pytanie sformułowane: czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowej struktury oświaty w
gminie i obwodów nie dało możliwości wypowiedzenia się na temat tego, czy jesteś za
dokonaniem poszerzenia struktury Szkoły Filialnej w Radziechowie ze struktury klas I-III z
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oddziałem przedszkolnym o strukturę z oddziałem IV-VI z oddziałem przedszkolnym oraz
wyznaczeniem obwodu dla szkół filialnych w Radziechowie i w Olszanicy.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 13
radnych i poddał pod głosowanie wniosek radnej Anny Senko.
W głosowaniu jawnym 6 radnych przychyliło się do wniosku, sześciu głosowało „przeciw”,
jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Radna Teresa Doktor, po wejściu na salę obrad, zwróciła się o powtórzenie wniosku.
Radna Anna Senko powtórzyła wniosek.
Radna Teresa Doktor stwierdziła, że zajęte na wspólnym posiedzeniu komisji stanowisko w
sprawie wniosku jest jednoznaczne i tożsame z tym, że radni nie są za rozszerzeniem
struktury szkoły w Radziechowie. Dodała, że w tej sprawie podtrzymuje swoje stanowisko.
Radny Stanisław Olechowski potwierdził, że na komisji zostało zadane pytanie takie, jak
potrzeba, prawidłowe i radni na to pytanie odpowiedzieli.
Radna Anna Senko poinformowała, że jest za rozszerzeniem struktury szkoły w
Radziechowie, ale na komisji nie miała możliwości udzielenia takiej odpowiedzi, wstrzymała
się od głosu, ponieważ zadane pytanie nie było adekwatne do wniosku rodziców uczniów
szkoły w Radziechowie.
Radny Waldemar Szklarz zaproponował, aby wniosek radnej Anny Senko został poddany pod
głosowanie ponownie.
Radny Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych poddał pod
głosowanie wniosek radnej Anny Senko.
Rada gminy w głosowaniu jawnym 7 głosami „przeciw”, przy sześciu głosach „za” i jednym
głosie „wstrzymującym” oddaliła wniosek.
Następnie przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski zapytał, czy są jeszcze wnioski
do zaproponowanego porządku obrad.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebność przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zagrodno.
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Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 14
radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
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.

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za I-e półrocze 2015 r.
Ocena działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za I-e
półrocze 2015 r.
6. Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.,
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej
Częstochowskiej w Modlikowicach,
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka ze składu Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy,
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka ze składu Komisji Rolnictwa, Oświaty
i Zdrowia,
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Oświaty i
Zdrowia,
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Zagrodno,
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebność
przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zagrodno.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
Do pkt 2.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między
sesjami:
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Gospodarka odpadami
---------------------------------1/
Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w
sierpniu 2015 r. odebrano:
- 69,26 t zmieszanych odpadów komunalnych,
- 5,50 t zmieszanych odpadów opakowaniowych,
- 6,93 t opakowań szklanych,
- 0,64 t opakowań z tworzyw sztucznych,
- 3,18 t zmieszanych odpadów z betonu oraz gruzu ceglanego,
- 3,32 t odpadów wielkogabarytowych.
2/
Wobec Gminy Zagrodno wszczęte zostało przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary
pieniężnej za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (szacowana
wysokość kary – 2.827,-zł).

3/
Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kultura fizyczna i sport
----------------------------------1/
Aneksem nr 1/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. wprowadzono zmiany do umowy
nr GO.424.2/1.2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2015 zawartej z Klubem Sportowym
„SKORA” Jadwisin, w zakresie zaktualizowania kosztorysu realizacji zadania.
2/
Aneksem nr 1/2015 z dnia 1 września 2015 r. wprowadzono zmiany do umowy
nr GO.424.2/5.2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2015 zawartej z Klubem Sportowym
„ORZEŁ” Zagrodno, w zakresie zmiany osób reprezentujących Zleceniobiorcę.
3/
Zweryfikowano sprawozdania częściowe z wykonania zadania publicznego pn.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2015 oraz przekazano klubom
sportowym IV transzę dotacji celowej.
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Ochrona środowiska i rolnictwo
-------------------------------------------------1/
Z informacji przedłożonych przez przedsiębiorców wynika, że w okresie
sprawozdawczym nikt nie zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych.
2/
Zgłoszono do odbioru jedną przydomową oczyszczalnię ścieków w miejscowości
Uniejowice.
3/
Wydano 7 decyzji zezwalających na usunięcie 13 drzew dla osób fizycznych oraz
dla AUSTIN POWDER Polska Sp. z o.o., AGROPARTNER Sp. z o.o. w Olszanicy i dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi.
4/
Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Złotoryi o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew na boisku w Radziechowie oraz przy drodze gminnej na
podzamczu w Grodźcu.
5/
Powołano komisję do spraw szacowania szkód w uprawach rolnych
spowodowana długotrwałą suszą. Obecnie zostało złożonych 10 wniosków przez
rolników oraz przedsiębiorców, w których komisja dokonała szacunków strat na
powierzchni około 451 ha, szkodami zostały następujące uprawy : buraki cukrowe,
ziemniaki, kukurydza i użytki zielone, gdzie straty sięgają od 30% do 90%.
6/
Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia dot. utworzenia linii technologicznej dotyczącej produkcji unikalnej wody z
wodorem, którego wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia z uwagi na brak
części dokumentów.
Referat Finansów
-------------------------Podjęto:
1/
Zarządzenie Nr 0050.40.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 sierpnia 2015r.
zwiększające plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.890,00 zł.
2/
Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 4 września
2015r.zwiększające plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 4.560,00 zł.
3/
Zarządzenie Nr 0050.44.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 września
2015r.zwiększające plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 18.475,24 zł.
4/
Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy Zagrodno
zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy.
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5/
Poinformowano kierowników jednostek oraz sołtysów wsi o wysokości środków na
ich działalność ujętych w uchwale zmieniającej budżet roku 2015.
6/

Sporządzono miesięczne sprawozdania za sierpień 2015 r.:

Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
7/
Sprawdzono sprawozdania za miesiąc sierpień br. złożone przez jednostki, pod
względem zgodności z planem finansowym oraz formalno-rachunkowym.
8/
Na bieżąco przygotowywane są dokumenty do kontroli kompleksowej Gminy
Zagrodno przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu w okresie
od 5 sierpnia do 19 października 2015 r.
9/
Przyjęto wnioski i wydano 139 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego, dotyczące wypłat producentom rolnym zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
10/
Trwają prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok
2016.
11/

Przygotowano projekt uchwały na sesję Rady Gminy.

12/
Na bieżąco prowadzone są sprawy w zakresie finansów gminy oraz księgowane
dochody i wydatki Urzędu Gminy Zagrodno.
Planowanie przestrzenne, zdrowie ,kultura
---------------------------------------------------------------1/
W dalszym ciągu trwają prace dotyczące sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zagrodno dla działki nr 639/3
obręb Zagrodno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 639/3 obręb Zagrodno.
W dniu 10 września 2015 r. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna wydała
pozytywną opinię dotyczącą przedmiotowego projektu zmiany studium oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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2/
W trakcie postępowania administracyjnego są prace związane ze zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów etap kompletowania wniosków oraz uzgodnień.
3/
W dniu 24 września br.
najkorzystniejszej oferty na:

została

sporządzona

informacja dot. wyboru

sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszaru w obrębie Modlikowice,
sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w obrębie Modlikowice.
4/
W dniu 25 września 2015 r. zostało podane do publicznej wiadomości Obwieszczenie
Wójta Gminy Zagrodno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu lokalnym, na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nazwie ZLT
3041, na działce nr 318 obręb Wojciechów gmina Zagrodno oraz przyłącza energetycznego,
przebiegającego przez działki 318 , 324/2 obręb Wojciechów.
5/
Trwa postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji celu publicznego na
budowę kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców na działce nr 221/3 w
miejscowości Jadwisin.
6/
Gminny Ośrodek Zdrowia informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. gabinet
rehabilitacyjny czynny jest w godzinach od 9.00 do 16.30 od poniedziałku do piątku.
7/
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie informuje ,
że Punkt Konsultacyjny w Zagrodnie czynny jest cztery razy w miesiącu tj. w piątek w
godzinach od 11.00 do 14.00.
Ponadto wójt gminy Tadeusz Szklarz przekazał radnym informację z realizacji interpelacji i
zapytań radnych złożonych na sesji w dniu 26 sierpnia 2015 r. oraz w okresie między
sesjami.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do pkt 3.
Radny Stanisław Olechowski:
- Poinformował, że Gmina Zagrodno od dłuższego czasu asfaltuje rokrocznie dwie drogi
gminne przy pomocy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wniósł o wpisanie do budżetu
gminy na 2016 r. naprawy – wyasfaltowania przy pomocy środków tego funduszu
nawierzchni drogi gminnej koło jałowników w Olszanicy. Poinformował, że droga ta spełnia
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wszystkie kryteria niezbędne do zakwalifikowania jej do naprawy przy pomocy tych
środków, tj. prowadzi do gruntów rolnych, ma długość ok. 1 km i mieszkają przy niej
mieszkańcy. Daje to gwarancję Gminie na pozyskanie środków z zewnątrz. Dodatkowo
wyasfaltowanie tej drogi zamknie pętlę w tej części wsi z drogą już wcześniej wyasfaltowaną.
- Poinformował, że budynki szkolne w Olszanicy i w Brochocinie wymagają pilnych
remontów. Na budynku w Olszanicy trzeba wymienić cały dach, na budynku w Brochocinie
połowę, ponieważ jedna część dachu jest wymieniona. Ponadto w budynku w Brochocinie
trzeba wymienić centralne ogrzewanie, najlepiej na olej opałowy. Wniósł o wprowadzenie
tych zadań do realizacji w roku przyszłym przy pomocy dofinansowania z zewnątrz.
Poinformował, że w roku przyszłym zostaną otwarte środki na takie zadania, w związku z
czym należy je realizować przy ich pomocy.
- Wniósł o przygotowanie wniosku na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego
samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy, która jest w
krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz o zabezpieczenie środków na ten cel w
przyszłorocznym budżecie gminy.
- Wniósł o przystąpienie Gminy do programu „wsparcie dla budowy siłowni zewnętrznych”
w celu pozyskania dofinansowania na wybudowanie takich siłowni w sołectwach naszej
Gminy, w tym w sołectwach dużych, tj. w Olszanicy, w Uniejowicach i w Zagrodnie na
wybudowanie dwóch siłowni zewnętrznych.
- Poinformował, że pacjenci gabinetu rehabilitacji znajdującego się w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Zagrodnie skarżą się na brak lasera, a coraz więcej lekarzy kieruje na takie
zabiegi. Wniósł w związku z tym o jak najszybszy zakup lasera z własnych środków. Ponadto
zgłosił pilną potrzebę wyposażenia gabinetu rehabilitacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w
Zagrodnie w aparat krioterapii.
Radna Helena Strecker złożyła interpelacje na piśmie o następującej treści:
- „Wnoszę o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na 2016 r. na
dokończenie budowy nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej kolo byłych jałowników,
ewentualnie modernizacji tej drogi z FOGR.”
- Wnoszę o zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na wykonanie
projektów i kosztów realizacji budowy chodników dla pieszych przy drodze wojewódzkiej we
wsi Olszanica od posesji nr 104 do końca wsi w kierunku Zagrodna. Wniosek swój motywuję
tym, iż chodnik poprawi bezpieczeństwo mieszkańców wsi w szczególności dzieci
dochodzących na przystanek.”
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- Wnoszę o wprowadzenie do budżetu Gminy na 2016 r. zabezpieczeń finansowych na
wyasfaltowanie drogi gminnej w Olszanicy. Dłuższy odcinek drogi biegnie od posesji nr 159 161 - sześć domów) oraz dwa krótsze do posesji nr 159-167, 159-167. Wniosek swój
motywuję tym, iż drogi te są bardzo zaniedbane, dziurawe, zabłocone, co utrudnia
mieszkańcom swobodny dojazd do swoich posesji. Jest również droga dojazdowa do
stawów, z której korzystają mieszkańcy okolicznych miejscowości, co stanowi złą wizytówkę
dla naszej Gminy.
Radny Jan Łuc zapytał, co z drogą do posesji p. Misiów w Grodźcu, czy są podejmowane
jakieś działania.
Radna Danuta Kuźniar:
- Zgłosiła pilną potrzebę powieszenia dwóch lamp ulicznych w Modlikowicach przy drodze w
kierunku stawów, ponieważ tam zostały wybudowane dwa nowe domy oraz jednej lampy
ulicznej przy drodze na wjeździe do Modlikowic, koło posesji nr 1,2 i 3.
- Zwróciła się z prośbą o nawiezienie kamienia na drogi w Modlikowicach, tj. w kierunku
posesji nr 25 i do bloku nr 9.
- Wniosła o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 r. środków finansowych na
przebudowę mostu na rzece Skora w Jadwisinie.
Radny Grzegorz Laszkiewicz: w nawiązaniu do informacji ze sprawozdania wójta gminy z
działalności w okresie między sesjami dotyczącej wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji stacji bazowej
telefonii komórkowej zapytał, z czego wynika taka, a nie inna lokalizacja. Poinformował, że
martwi go bliskość zabudowy mieszkalnej w stosunku do lokalizacji tej stacji.
Sołtys wsi Wojciechów Antonina Rystau zapytała, czy były prowadzone jakieś rozmowy z
rolnikami na temat lokalizacji budowy tej stacji. Przypomniała, że już raz mieszkańcy
Wojciechowa nie wyrazili zgody na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w
Wojciechowie. Zapytała, dlaczego teraz nie ma w tej sprawie zebrania wiejskiego, dlaczego
nie są prowadzone konsultacje z mieszkańcami.
Radny Tomasz Herbut:
- Przychylił się do interpelacji radnego Stanisława Olechowskiego w sprawie doposażenia
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy w nowy samochód pożarniczy.
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- Poinformował, że w czerwcu br. zwrócił się na piśmie z prośbą o uregulowanie wód
gruntowych spływających drogą gminną w Zagrodnie, które zalewają posesje, na które
otrzymał odpowiedź, że zadanie będzie realizowane, jeżeli w budżecie gminy zostaną
zabezpieczone na ten cel środki finansowe. W związku z tym wniósł o zabezpieczenie w
budżecie gminy środków na odwodnienie tego terenu. Ponadto poinformował, że taka
sama sytuacja dotyczy drogi nr 634 w Zagrodnie, którą spływają wody opadowe z bazy i z
osiedla i zalewają posesje. Dodatkowo po tym terenie idzie kolektor ściekowy z osiedla i
podczas ostatnich opadów wszystko się wymieszało i zalało mieszkania.
Radna Teresa Doktor:
- Poinformowała, że wcześniej wnosiła o urządzenie wewnątrz osiedla mieszkaniowego w
Olszanicy ruchu jednokierunkowego, a na ostatnim zebraniu wiejskim taką potrzebę zgłosili
mieszkańcy. Wniosła o wykonanie tego zadania.
- Zgłosiła pilną potrzebę wymiany na nowe wiat przystankowych w Olszanicy na dole i na
Garnczarach.
- Przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu komisji wójt zadeklarował, iż na najbliższej sesji
poinformuje radnych, czy w Starostwie Powiatowym w Złotoryi został złożony wniosek
dotyczący rozbiórki starych toalet przy budynku szkoły w Olszanicy. Zapytała, na jakim
etapie jest sprawa.
- Zwróciła się o nawiezienie kamienia na drogę gminną w Olszanicy w kierunku posesji
p. Jusypenki i p. Kozubskiego, a w przyszłości o wyasfaltowanie nawierzchni tej drogi.
- Zapytała, czy zakończyła się sprawa z Panią Karoliną Bardowską.
Radny Walenty Luszniewski:
- Zgłosił pilną potrzebę dosprzętowienia Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie oraz
rozszerzenia jego działalności i zwiększenia zatrudnienia. Poinformował, że takie działania
są niezbędne, aby na bieżąco były wykonywane naprawy nawierzchni dróg, remonty
mostków, przepustów, obiektów gminnych. Nie byłoby problemu z zimowym utrzymaniem
dróg. W uzasadnieniu powiedział, że najlepszym dowodem na to jest zatrudnianie
pracowników robót interwencyjnych, ponieważ widać, ile potrzebnych robót zawsze
wykonują ci pracownicy.
- Wniósł o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 r. środków finansowych na zmianę
przeznaczenia gruntów koło świetlicy wiejskiej w Brochocinie pod boisko sportowe.
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Radna Anna Senko:
- Wniosła o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy środków finansowych na
remont mostu koło posesji p. Sawy w Radziechowie.
- Wniosła o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy środków finansowych na
dokończenie boiska piłkarskiego w Radziechowie, ponieważ klub piłkarski z Radziechowa
awansował do klasy A i jest zmuszony wynajmować odpłatnie boisko od klubu piłkarskiego
w Olszanicy.
Radny Piotr Siwak zapytał, czy sołectwo Łukaszów może zatrzymać przyłącze energetyczne
wykonane na potrzeby organizacji dożynek gminnych. Dodał, że przyłącze to mogłoby być
wykorzystane przy budowie świetlicy wiejskiej.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni otrzymali
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-e półrocze 2015 r. Regionalna Izba
Obrachunkowa we Wrocławiu dnia 2 września 2015 r. wydała pozytywną opinię o
przedłożonej przez Wójta Gminy Zagrodno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Zagrodno za I-e półrocze 2015 r.
Dnia 18 września br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy
i Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia, na którym informacja została zaopiniowana
pozytywnie.
Dnia 24 września br. wykonanie budżetu gminy za I-e półrocze 2015 r. kontrolowała
Komisja Rewizyjna, która również zaopiniowała go pozytywnie.
Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali, w związku z czym uznał informację
za przyjętą.
Informacja z wykonania budżetu gminy za I-e półrocze 2015 r. stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz
z zawiadomieniami na sesję otrzymali sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zagrodnie za I-e półrocze 2015 r. Sprawozdanie zostało przyjęte bez
uwag na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy w dniu 18 września 2015 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni
nie zabrali głosu, w związku z czym uznał sprawozdanie za przyjęte.
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Do pkt 6.
1/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na
2015 r. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy i Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu
18 września 2015 r. 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.
Uchwała Nr XII.49.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------budżetu gminy na 2015 r. stanowi złącznik nr 6 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Modlikowicach. Dodał, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu
i Infrastruktury Gminy i Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 18
września 2015 r. 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.
Uchwała Nr XII.50.2015 Rady Gminy Zagrodno w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Modlikowicach stanowi załącznik
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nr 7 do protokołu.
--------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka
ze składu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy. Dodał, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy i
Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 18 września br. Następnie otworzył dyskusję, w
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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 XII.51.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r. w sprawie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przyjęcia rezygnacji członka ze składu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy stanowi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 8 do protokołu.
----------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka
ze składu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy i Komisji
Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 18 września 2015 r. Następnie otworzył dyskusję, w
której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 13
radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XII.52.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r. w sprawie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przyjęcia rezygnacji członka ze kładu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia stanowi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 9 do protokołu.
--------------------------------------5/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu
osobowego Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia. Dodał, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy i
Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 18 września 2015 r. Następnie otworzył
dyskusję, w której rani 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 XII.53.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r. w sprawie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia stanowi załącznik nr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 do protokołu.
----------------------------6/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zagrodno.
Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy w dniu 9 czerwca 2015 r.
Radny Stanisław Olechowski poinformował, że w podejmowanych dotychczas uchwałach w
sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż zawsze było napisane w § 1 , na czyją
rzecz zbywa się dane mienie. Zwrócił się o uzupełnienie § 1 podejmowanej uchwały o taki
zapis.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że w § 1 przedmiotowej uchwały zostanie
dopisane, że nieruchomość jest zbywana na rzecz firmy AGRO-PARTNER Sp. z o.o. w
Olszanicy.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 14
radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym pojęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XII.54.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r. w sprawie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------własność Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------7/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni przed
obradami sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego
prawa rzeczowego- służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy
Zagrodno.
Sekretarz gminy Urszula Kindler odczytała i omówiła projekt uchwały.
Radny Stanisław Olechowski zapytał, czy za ustanowienie służebności Gmina otrzyma
jednorazową zapłatę i podatek, jak to będzie.
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Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że zapłata za służebność jest jednorazowa,
jeszcze nie wiadomo, czy to będzie traktowane jako budowla, czy jako infrastruktura.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 13
radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XII.55.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2015 r. w sprawie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebność przesyłu na nieruchomościach
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowiących własność Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 7.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz w odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania
poinformował, że:
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie produkcji unikalnej wody z
wodorem nie jest jednoznaczne z wydaniem pozwolenia, sprawa jest w toku,
laser do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie zostanie zakupiony za pieniądze z
KGHM Lubin,
sprawa budowy nowej drogi w Grodźcu w kierunku posesji p. Misiów znajdzie finał w
sądzie, ponieważ nabywca drogi nie wywiązał się ze złożonych przyrzeczeń,
na stanie Gminy jest 500 ton kamienia do naprawy dróg gminnych, jeżeli będzie za
mało, to kamień zostanie dokupiony,
do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostaną złożone wnioski o dofinansowanie
remontu nawierzchni dróg gminnych,
na dzień dzisiejszy nie wpłynęła żadna skarga od p. Karoliny Bardowskiej.
Do pkt 8.
Protokół z ostał sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
Do pkt 9.
1/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni otrzymali na
stół e –mail od pani Joanny Warenica z telewizji regionalnej o przesłanie wykazu radnych
naszej gminy wraz z numerami telefonów oraz o udzielenie informacji na temat
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przynależności radnych do ugrupowania. Odczytał jego treść i poinformował, że w
odpowiedzi przesyła wykaz radnych naszej gminy, natomiast radnym przekazuje treść email w celu udzielenia informacji, o które pani Joanna Warenica wystąpiła. Dodał, że
decyzję co do udzielenia informacji pozostawia w gestii radnych.
2/

Radni nieobecni na ostatniej sesji złożyli usprawiedliwienia:

- Radny Grzegorz Laszkiewcz poinformował, że był nieobecny ze względów zawodowych.
- Radny Tomasz Herbut poinformował, że był nieobecny ze względu na wyjazd na dużo
wcześniej zaplanowane wczasy.
- Radny Piotr Siwak poinformował, że był nieobecny ze względów zdrowotnych.
3/
Radna Helena Strecker poinformowała, że w Biuletynie Informacji Bublicznej Gminy
Zagrodno nie ma bieżących informacji z pracy rady gminy, protokołów.
4/

Radny Stanisław Olechowski:

- Zapytał, czy jest już decyzja na rozbiórkę starych sanitariatów przy szkole w Olszanicy.
- Zapytał, czy jest szansa na to, aby lokal wyborczy w Olszanicy był wyremontowany przed
najbliższymi wyborami.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz w odpowiedzi poinformował, że:
- Zgłoszenie zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, nie ma jeszcze decyzji.
- Remont świetlicy remizy OSP w Olszanicy może być wykonany szybko, ponieważ są
pieniądze i wykonawca się znajdzie, ale ze względu na krótki okres do wyborów, nie jest
możliwe, aby został wykonany dobrze.
5/
Radny Grzegorz Laszkiewicz zgłosił pilną potrzebę obcięcia gałęzi drzew rosnących
przy drodze powiatowej w Wojciechowie, które zasłaniają lampy uliczne.
6/
Radny Szklarz Franciszek zgłosił, że z drogi z osiedla w Zagrodnie zalewane są posesje
p. Tarnowskiej, p. Dokimiuk i p. Wiśniowskich.
7/
Radny Jan Łuc zgłosił pilną potrzebę zamontowania barierek przy drodze na zamek
Grodziec. Zwrócił uwagę, że jeżeli na tej drodze coś się stanie, to Gmina zostanie
pociągnięta do odpowiedzialności.
8/
Radny Walenty Luszniewski zwrócił się o uzyskanie informacji od Dolnośląskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat tego, czy prace przy udrożnianiu kanału
burzówka w Brochocinie zostały już zakończone, czy będą kontynuowane. Poinformował, że
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wykonane roboty nie przyniosą żadnego rezultatu, jeżeli nie zostanie udrożniony cały
odpływ, aż do szkoły.
9/

Radna Teresa Doktor:

- Poinformowała, że za posesjami pana Sikory i p. Wójcickiego w Olszanicy są rury
odpływowe, z których wybija, szczególnie po tym, jak został odbudowany i udrożniony
przepust pod drogą koło posesji p. Stramy. Dodała, że p. Sikora napisał w tej sprawie pismo
do Gminy.
- W nawiązaniu do sprawozdania wójta z działalności w okresie między sesjami zwróciła się
o uszczegółowienie informacji na temat wody z wodorem.
10/
Radna Danuta Kuźniar zapytała, jak wygląda sprawa naprawy przepustu pod drogą
śródpolną Modlikowice-Olszanica.
11/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska zwróciła się z prośbą, aby przy konstruowaniu
budżetu gminy na rok przyszły zostały wzięte pod uwagę potrzeby sołectw, które na wniosek
wójta zostały wniesione na piśmie przez sołtysów, żeby chociaż część z tych spraw była
realizowana.
12/

Sołtys wsi Jadwisin Stanisława Gibas:

- Zgłosiła, że w Jadwisinie także nie widać lamp ulicznych spod gałęzi drzew.
- Zgłosiła pilną potrzebę postawienia wiaty przystankowej na końcu wsi Jadwisin, ponieważ
prawie wszystkie dzieci tam czekają na autobusy szkolne.
13/

Pan Sylwester Paszut:

- Potwierdził pilną potrzebę wyburzenia starych toalet znajdujących się przy szkole w
Olszanicy.
- Zwrócił się o postawienie lustra na zakręcie drogi wojewódzkiej koło posesji p. Maliniaka w
Olszanicy, ponieważ wyjazd z drogi gminnej od strony posesji p. Stramy na drogę
wojewódzką jest przesłonięty drzewami i zakrzaczeniem rosnącym na działce przy tym
wyjeździe.
14/
Radny Grzegorz Laszkiewicz wniósł o zastanowienie się nad wymianą wiat
przystankowych na terenie całej gminy. W uzasadnieniu powiedział, że wiaty przystankowe
mają wpływ na wizerunek gminy, a nie jedna z wiat znajdujących się na terenie naszej gminy
jest w opłakanym stanie, wiele z nich jest sprzed wielu lat.
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Do pkt 10.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech
Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Luszniewski
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