Protokół Nr XIII.2015
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 5 listopada 2015 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 16.oo.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15; radny nieobecny Jan Łuc.
Ponadto udział wzięli:
--------------------------------1/ Tadeusz Szklarz
2/ Urszula Kindler
3/ Violetta Piętoń
4/ Anna Lisowska
5/ Bartosz Janik
6/ Lilianna Sieradzka -

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
sołtys wsi Olszanica
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 i zapytał, czy są wnioski w sprawie jego
zmiany. Wobec braku wniosków odczytał porządek sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie zawiadomienia o zwołaniu zebrania wiejskiego dla potrzeb wyboru sołtysa i
członków rady sołeckiej sołectwa Uniejowice.
5. Informacja Wójta Gminy Zagrodno o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2014/2015.
6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
7. Podjęcie uchwał:
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.,
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zagrodno,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie,
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
1

8.
9.
10.
11.

przypadających gminie Zagrodno lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami:
Gospodarka odpadami
-------------------------------1. Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno we wrześniu
2015 r. odebrano:
- 55,60 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
- 15,98 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych,
- 8,05 Mg opakowań szklanych,
- 0,61 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
- 1,40 Mg zmieszanych odpadów z betonu oraz gruzu ceglanego,
- 1,30 Mg odpadów wielkogabarytowych,
- 0,60 Mg zużytych opon.
2. Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak
DL-DI.7062.45.2015 z dnia 21 października 2015 r. wobec Gminy Zagrodno wymierzona
została kara pieniężna w wysokości 2.834,- zł za nieosiągnięcie w 2013 r. wymaganego
poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania.
3. W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego złożony został wspólny wniosek Gminy Zagrodno, Gminy
Miejskiej Złotoryja oraz Gminy Wiejskiej Złotoryja o zmianę regionu gospodarki odpadami z
dotychczasowego północnego na środkowosudecki.
4. W dniach 7-8 października 2015 r. we współpracy z firmą AG-EKO Aneta Gonera z Lubina
na terenie Gminy Zagrodno przeprowadzona została zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektrycznego.
5. Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Kultura fizyczna i sport
---------------------------------Za kwotę 1.400,47 zł zakupione zostały materiały przeznaczone do wykonania budek dla zawodników
rezerwowych Klubu Sportowego RADZIECHOWIANKA Radziechów.

Działalność kulturalna
-----------------------------Zlecono nagranie i produkcję płyty Zespołu MACIERZANKA z Wojciechowa (wartość zamówienia
brutto 3.500,- zł).
Gminna infrastruktura
------------------------------1. Zakończono i odebrano zadanie: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 348,
32/3, 251 w Olszanicy (Ganczary)
2.

Zakończono i odebrano zadanie: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr
294, 413 w Modlikowicach

3. Zakończono i odebrano zadanie: modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr
376 w Modlikowicach
4. Zakończono i odebrano zadanie: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr
320 w Brochocinie
5.

Budowa PSZOK w Zagrodnie: rozpoczęto procedurę odbiorową.

6.

Budowa wodociągu Grodziec : zaawansowanie robót 80%. Trudności z jego budową są
bardzo duże. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność dokonania zmiany projektu ze
względu na zmianę trasy wodociągu, głównie na wnioski mieszkańców.

7. Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie: uzyskano
pozwolenie na budowę/ ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
8. Podpisano umowę na wymianę podłogi w świetlicy OSP Olszanica.
9. Na bieżąco wykonywane są sprawozdania, opinie i uzgodnienia do projektów inwestycyjnych
realizowanych przez mieszkańców Gminy jak i inne podmioty gospodarcze.
10. W dniu 3 listopada 2015 odbyła się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego w Złotoryi rozprawa administracyjna wyznaczona przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotoryi w zakresie ustalenia stanowiska stron w
przedmiocie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego
samowolnej budowy obiektu liniowego – przesyłowej sieci wodociągowej
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w miejscowości Olszanica do zbiorników wody w miejscowości Grodziec, czy samowolnie
zrealizowany obiekt budowlany jest przyłączem czy siecią.
W rozprawie uczestniczyli:
Tadeusz Szklarz- Wójt Gminy
Marian Tarnowski – Radca prawny
Jan Patron – pracownik U.G. Zagrodno,
Wiesław Bilik - z upoważnienia Wójta
Ryszard Porczyński – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotoryi
Jarosław Łozowski – PINB w Złotoryi
Na rozprawie strony przedstawiły swoje stanowiska w przedmiotowej sprawie .
Gmina nie negując faktu , że wykonana inwestycja jest samowolą budowlaną , ale pozostaje
na stanowisku iż inwestycja ta jest przyłączem, a nie siecią przesyłową.

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 oczyszczalnie ścieków w miejscowości
Uniejowice.
3. Wydano 7 decyzji zezwalających na usunięcie 13 drzew dla osób fizycznych oraz AUSTIN
POWDER Polska Sp. z o.o., AGROPARTNER Sp. z o.o. 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 , u 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.
Fundusze unijne i zamówienia publiczne
------------------------------------------------------1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego
dla sportowców w Jadwisinie”. Planowany termin otwarcia ofert: 04.11.2015 r.
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2. Dokonano odbioru zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw na działce nr 449/3 w
Radziechowie”. Zadanie zrealizowano w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi,
dofinansowanie w wys. 50 % kosztów zadania.
3. Złożono do KGHM wniosek o dofinansowanie zadania: „Zakup aparatu do laseroterapii dla
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie”.

Oświata, organizacja i kadry
-------------------------------------Z dniem 30 września 2015 r. stosunek pracy z kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie
uległ rozwiązaniu. W związku z tym na to stanowisko zostanie przeprowadzony konkurs.

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,
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 639/3
obręb Zagrodno,
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
obrębie Radziechów,

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszaru w obrębie Modlikowice,
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
obrębie Modlikowice.
Zadania są na etapie kompletowania wniosków oraz uzgodnień .
W dniu 22 października 2015 r. Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna wydała
pozytywną opinię dot. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w obrębie Radziechów gmina Zagrodno .
2. W dniu 29 października 2015 r. zostało podane do publicznej wiadomości
ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Zagrodno o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym
materiałem dowodowym w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla
lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o
nazwie ZLT 3041, na działce nr 318 obręb Wojciechów gmina Zagrodno, oraz przyłącza
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energetycznego, przebiegającego przez działki 318 , 324/2 obręb Wojciechów. Strony
postępowania mogą zapoznać się z całością akt sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych
materiałów w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy
Zagrodno, pok. Nr 23 w godzinach pracy tut. Urzędu.
3. W dniu 12 października 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Zagrodno , a
Parafią Rzymsko-Katolicką w Modlikowicach . Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji z
budżetu gminy Zagrodno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
wykonywane w celu ochrony zabytków położonych na terenie Gminy Zagrodno tj. wykonanie
wymiany instalacji elektrycznej niskiego napięcia wewnątrz kościoła w Modlikowicach.

Oświata :
-----------Prowadzone jest postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosków dla ośmiu pracodawców
ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika .
Ewidencja działalności gospodarczej :
----------------------------------------------------------Przyjmowane są wnioski o wpis bądź zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.
Na bieżąco trwa aktualizacja danych ewidencyjnych przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie
----------------------------------------------------------------------------------------------------Punkt Konsultacyjny w Zagrodnie czynny jest cztery razy w miesiącu tj. w piątek w godzinach
od 11.oo do 14.oo.
Gospodarka nieruchomościami
---------------------------------------------

1. Zarządzeniem nr 0050.49.2015 z dnia 08 października 2015 r. Wójt Gminy Zagrodno ogłosił
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykazem objęte zostały działki
położone w miejscowość Łukaszów oznaczone numerami : cz. dz. 144/2 ( 144/5) o pow. 8,65
ha, cz.dz. nr 144/2 ( 144/18 ) o pow. 4,96 ha, cz. dz. nr 144/2 ( 144/1 ) o pow. 4,11 ha, cz.dz.
nr 144/2 ( 144/9 i 144/7 ) o pow. 28,89 ha, cz.dz nr 144/2 ( 144/12 ) o pow. 3,19 ha. Okres
obowiązywania umowy – 3 lata.
2. Zarządzeniem nr 0050.48.2015 z dnia 08 października 2015 r. Wójt Gminy Zagrodno ogłosił
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykazem objęte zostały działki
położone w miejscowość Łukaszów oznaczone numerami : nr 142/1, 142/2, 142/3, 142/4,
142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9,142/10, 142/11, 142/12, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16,
142/17, 142/18, 142/19, 142/20, 142/21, 142/22, 142/23, 142/24, 142/25, 142/26, 142/27,
142/28, 142/29, 142/30, 142/31, 142/32, 142/33, 142/34, 142/35, 142/36, 142/37, 142/38,
142/39, 142/40, 142/41, 142/42, 142/43, 142/44, 142/45, 142/46, 142/47, 142/48, 142/49,
142/50, 142/51, 142/52, 142/53, 142/54, 142/55, 142/56, 142/57, 142/58, 142/59, 142/60,
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142/61,142/62 142/63, 142/64, 142/65, 142/66, 142/67, 142/68, 142/69, 142/70, 142/71,
142/72, 142/73, 142/74, 142/75, 142/76, 142/77, 142/78, 142/79, 142/80, 142/81,142/82,
142/83, 142/84, 142/85, 142/86, 142/87, 142/88, 142/89, 142/90, 142/91, 142/92, 142/93,
142/94, 142/95, 142/96, 142/97, 142/98, 142/99, 142/100, 142/101, 142/102, 142/103,
142/104, 142/105, 142/106, 142/107, 142/108, 142/109, 142/110, 142/111, 142/112,
142/113, 142/114,142/115, 142/116, 142/117, 142/118, 142/119, 142/120, 142/121,
142/122, 142/123, 142/124, 142/125, 142/126, 142/127, 142/128, 142/129, 142/130,
142/131 142/132, 142/133, 142/134, 142/135, 142/136, 142/137, 142/138, 142/139,
142/140, 142/141, 142/142,142/143, 142/144, 142/145, 142/146 o łącznej powierzchni
25,3780.
Okres obowiązywania umowy – 2 lata.
3. Zarządzeniem nr 0050.50.2015 z dnia 14 października 2015 r. Wójt Gminy Zagrodno ogłosił
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wykazem
objęta została działka : nr 675/2 o pow. 0,0436 ha położona w miejscowości Olszanica. (
Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania na rzecz firmy Agro – Partner ).
4. Dnia 16 października 2015 r. na stronie internetowej Gminy Zagrodno, tablicach ogłoszeń we
wsi Olszanica oraz na łamach Gazety Piastowskiej ukazało się ogłoszenie o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej
numerem działki 207 o pow. 0,0664 ha . Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2015 r o
godz. 10.00. Wadium należy uiścić do dnia 10 listopada 2015 r. ( działka zabudowana studnią
wodną )
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej w Zagrodnie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po wyborach do Sejmu i Senatu RP rozpowszechniane są w mediach informacje o tym, że wygaszanie
gimnazjów jest przesądzone. Partia obecnie rządząca zapowiada powrót do ośmioklasowego systemu
szkół podstawowych, szkół zawodowych oraz czteroletnich liceów. W związku z tym zwrócił się z
prośbą o ponowne zastanowienie się nad celowością rozpoczynania budowy sali gimnastycznej i
łącznika dla Szkoły Podstawowej w Zagrodnie i przesunięcie podjęcia decyzji w tej sprawie do
przyszłego roku, do czasu, kiedy będzie wiadomo, czy i jak będzie reformowana oświata w Polsce.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski, w związku z prośbą wójta gminy, złożył wniosek
o odłożenie decyzji w sprawie rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej i łącznika dla Szkoły
Podstawowej w Zagrodnie do przyszłego roku, do czasu, kiedy będzie wiadomo, czy oświata w kraju
będzie reformowana. Stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i swój wniosek poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku dziesięcioma głosami „za”, przy trzech
głosach „przeciw” i jednym głosie „wstrzymującym”.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski, na podstawie głosowania stwierdził, że podjęcie
decyzji o rozpoczęciu budowy sali gimnastycznej i łącznika dla Szkoły Podstawowej w Zagrodnie
zostaje przesunięte.
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Radny Stanisław Olechowski stwierdził, że wniosek został źle sformułowany, ponieważ budowa sali
gimnastycznej jeszcze nie została rozpoczęta, a dotychczas były prowadzone rozmowy w temacie
zlecenia wykonania projektu.
Radna Teresa Doktor stwierdziła, że projekt należy zrobić, ponieważ będzie on niezbędny do
pozyskania dofinansowania na budowę sali gimnastycznej. W uzasadnieniu dodała, że gminy nie
będzie stać na utrzymywanie szkół w każdej wsi, w związku z czym budowa sali gimnastycznej
będzie najprawdopodobniej konieczna, przy czym należy ją budować przy pomocy środków z
zewnątrz.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że przewodniczący rady gminy stawiając taki wniosek
miał na myśli to, że projekt trzeba robić, natomiast decyzję o rozpoczęciu budowy przesunąć w
czasie. Przypomniał, że w budżecie gminy została zabezpieczona kwota 80 tys. zł na wykonanie
projektu sali.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że jego zdaniem z wykonaniem
projektu także należy się wstrzymać, ponieważ budowa sali gimnastycznej ma kosztować 5 mln zł,
a w związku z planowaną reformą tak duża hala może być niepotrzebna przy szkole na osiedlu.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że w związku z taką decyzją w projekcie budżetu na
2016 r. należy zostawić 80 tys. zł na wykonanie projektu sali gimnastycznej, ale już nie zabezpieczać
2 mln na jej budowę.
Radny Grzegorz Laszkiewicz poinformował, że obecna rada nie zna założeń do projektu, nie wie, jak
ma wyglądać zaplanowana do wybudowania sala gimnastyczna, nie zna kosztów jej budowy. Dodał,
że z informacji, jakie uzyskał w tym zakresie, koszt budowy sali ma wynosić ok. 5 mln zł bez
wyposażenia i bez infrastruktury. Zapytał, czy naszą gminę stać na taka halę, na jej utrzymanie, czy
naszej szkole podstawowej potrzebna jest hala sportowa, czy sala gimnastyczna, gdy mówi się o
niżu demograficznym. Radny poinformował, że chce wiedzieć, co ma być budowane, jak ma
wyglądać i ile ma kosztować .
Radny Jan Kotylak stwierdził, że sala gimnastyczna powinna być zaprojektowana pod potrzeby
szkoły. Dodał, że dopóki projekt nie zostanie wykonany, to nie będzie wiadomo, ile będzie
kosztowała sala gimnastyczna, której budowa dla tej szkoły bez względu na wielkość i sposób
finansowania jest konieczna.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski po dyskusji w podsumowaniu poinformował, że
sala zostanie zaprojektowana odpowiednio do potrzeb szkoły, a decyzję o budowie na razie się
wstrzymuje.
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Do pkt 3.
Radny Piotr Siwak:
- Zgłosił pilną potrzebę załatania ubytków w drodze asfaltowej na wjeździe do Łukaszowa od strony
Zagrodna.
- Wniósł o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 r. środków finansowych na wykonanie
dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Łukaszowie. Nadmienił, że pod budowę świetlicy
został już przeklasyfikowany grunt. Dodał, że sołectwo Łukaszów jako jedyne w gminie, nie ma
świetlicy wiejskiej.
- Poinformował, że w sołectwie Łukaszów nadal nie został rozwiązany problem oświetlenia
ulicznego.
- Poinformował, że w przyszłym roku, za zgodą władz gminy, chciałby zorganizować w Zagrodnie
maraton, a uzyskany z tego tytułu dochód przeznaczyć na dzieci chore na raka. Dodał, że impreza
byłaby zorganizowana profesjonalnie i przy udziale Muzycznego Radia.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że Gmina nie mogłaby zbierać tych pieniędzy i
przekazywać, mógłby to robić organizator.
Radny Stanisław Olechowski poinformował, że po rozebraniu strych toalet przy Szkole w Olszanicy
pozostała wolna przestrzeń. W celu zabezpieczenia ternu szkoły należy dobudować w związku z tym
ok. 7 m ogrodzenia. Zwrócił się o jego wykonanie .
Radna Helena Strecker zapytała, na jakim etapie jest sprawa zakupu lasera do Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Zagrodnie.
Radny Jan Kotylak:
Wniósł na piśmie o uwzględnienie w budżecie gminy na 2016 r. środków przeznaczonych na
realizację zadań:
- „Nawierzchnia asfaltowa drogi położonej w Zagrodnie, działka nr 281. Droga ta łączy dwie drogi
powiatowe w Zagrodnie. Obecnie jej nawierzchnia stanowi bruk kamienny, który z powodu znacznej
nierówności oraz śliskiej nawierzchni sprawia duże trudności w przejazdach, a szczególnie
podjazdach. Nawierzchnia asfaltowa poprawi bezpieczeństwo przejazdu oraz znacznie skróci drogę
transportu rolniczego i ciężkiego transportu samochodowego.
- Utwardzenie z wykonaniem docelowo nawierzchni asfaltowej drogi położonej w Zagrodnie na
działce nr 294. Droga ta jest drogą transportu rolniczego, uniemożliwiającą dojazd o
wielkoobszarowych działek rolnych, między innymi o numerze 471 obręb Zagrodno. 468/2 obręb
Modlikowice, które są położone na obszarze zalewowym. Ciężki sprzęt rolniczy wykorzystywany do
uprawy i zbioru plonów w okresie jesiennym i wiosennym, a w latach mokrych przez cały rok, wynosi
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na kołach znaczne ilości błota, które zalega na drodze powiatowej stwarzając znaczne zagrożenie lub
utrudnienie dla użytkowników.
Realizacja tych dwóch zadań wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, zapewni alternatywną możliwość
przejazdu dla ciężkiego sprzętu rolniczego i ciężkiego transportu kołowego oraz przyczyni się do
powstrzymania przedwczesnego zniszczenia nadmiernie obciążonej drogi powiatowej bardzo istotnej
dla mieszkańców Radziechowa, Jadwisina, Modlikowic i Zagrodna”.
- Zapytał, czy już coś wiadomo na temat lakieru użytego do pomalowania podłogi w sali
gimnastycznej w Gimnazjum w Zagrodnie, a jeżeli tak, to jaka jest decyzja tej sprawie.
Radny Grzegorz Laszkiewicz złożył interpelacje na piśmie o następującej treści:
„Mieszkańcy wsi Wojciechów zwracają się z prośbą o utwardzenie drogi gruntowej o nr 531, 264/1,
264/2, 229/1, 229/2. Droga ta łączy główną część Wojciechowa z mieszkańcami dalszej części
miejscowości, nazywanej Nowym Wojciechowem, lub Wojciechówkiem. Droga jest starym traktem,
w dużej mierze utwardzonym za pomocą tłucznia i innych materiałów. Ze względu na duże
obciążenie tej drogi przez poruszające się samochody i sprzęt rolniczy droga ta wymaga
nieustannych napraw. Droga ta jest naprawiana głównie przez mieszkańców tej oddalonej części
Wojciechowa, dla których jest to jedyny łącznik z Wojciechowem i z Gminą Zagrodno. Dlatego też
proszę o umieszczenie w przyszłorocznym budżecie inwestycji związanej z modernizacja w/w drogi
za pomocą masy bitumicznej. Będą to dobrze wydane pieniądze, które znacznie poprawią
mieszkańcom komfort życia i funkcjonowania”.
Radny Jarosław Skulski złożył interpelacje na piśmie o następującej treści:
- „Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2016 na budowę drogi asfaltowej przy posesji
Pana Panasiuka, Pana Gabineta. Dodam, ze w/w mieszkańcy od dawna bezskutecznie wnioskują o
naprawę tej drogi”.
- „Proszę o wycięcie dwóch lip rosnących przy drodze powiatowej obok przystanku autobusowego
( garbaty most). Drzewa te bezpośrednio zawężają światło drogi, pogarszają widoczność, co ma
negatywny wpływ na bezpieczeństwo osób oczekujących na przystanku”.
- „Proszę o zamontowanie dwóch koszów na śmieci na terenie placu zabaw przy byłej szkole oraz
jednego kosza przy wejściu do świetlicy wiejskiej”.
Radna Danuta Kuźniar zgłosiła pilną potrzebę wykonania melioracji Zimnika w Modlikowicach,
ponieważ ciek jest już bardzo zarośnięty.
Radna Anna Senko wniosła o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy środków
finansowych na modernizację drogi w Radziechowie przy posesjach od nr 70 do nr 75.
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Radna Teresa Doktor:
- Zapytała, czy zapadła już ostateczna decyzja co do kary za wybudowanie wodociągu-przyłącza z
Olszanicy do Grodźca.
- Poinformowała, że w Gminie jest szum w sprawie dzierżawy działek w Łukaszowie. Zwróciła się o
poinformowanie, o co chodzi , w czym jest problem.
Radny Tomasz Herbut przekazał załącznik graficzny do interpelacji w sprawie uregulowania wód
gruntowych spływających drogą gminną w Zagrodnie nr 1054 i zalewających posesje.
W odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że:
- ubytki w drodze na wjeździe do Łukaszowa zostaną połatane w przyszłym roku,
- Urząd Gminy może jedynie objąć patronatem organizację maratonu, z którego dochód ma zostać
przeznaczony dla chorych dzieci,
- ogrodzenie terenu szkoły w Olszanicy zostanie uzupełnione,
- sprawa utwardzenia drogi do Nowego Wojciechowa będzie rozpatrywana,
- nawierzchnia asfaltowa na drodze w kierunku posesji p. Panasiuka w Uniejowicach zostanie
wykonana,
- sprawa wykonania melioracji Zimnika w Modlikowicach będzie rozpatrywana,
- sprawa zgłoszonej do modernizacji drogi w Radziechowie będzie rozpatrywana,
- jeżeli Gmina nie otrzyma dofinansowania z Fundacji KGHM, to zakup lasera na wyposażenie
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie zostanie sfinansowany z budżetu gminy,
- uregulowanie wód gruntowych spływających drogą gminną nr 1054 w Zagrodnie zostanie
zapisane do realizacji w przyszłorocznym budżecie gminy,
- droga z kostki brukowej w Zagrodnie będzie brana pod uwagę do asfaltowania, jeżeli wyrazi na to
zgodę konserwator zabytków,
- umowy na dzierżawę działek w Łukaszowie od pewnego czasu były przedłużane automatycznie.
Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciła to, że wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
nie był wywieszany na tablicy ogłoszeń. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na
dzierżawę działek w Łukaszowie.
Sekretarz gminy Urszula Kindler wyjaśniła, że ustawa pozwalała wójtowi na przedłużanie umów na
kolejny okres, ale Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że bez wywieszania wykazu działek
przeznaczonych do dzierżawy automatyczne przedłużanie umów było niezgodne z prawem. Przetarg
na dzierżawę działek będzie ograniczony do rolników Gminy Zagrodno.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego dla potrzeb wyboru sołtysa i
członków rady sołeckiej sołectwa Uniejowice. Zapytał, czy są propozycje zmian do zawiadomienia, a
następnie w związku z ich brakiem uznał zawiadomienie za przyjęte.
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Zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni otrzymali informację o
stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy odbytym w dniu
27 października 2015 r. Zapytał, czy są pytania do informacji, a następnie w związku z ich brakiem
zamknął ten punkt porządku obrad.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Do pkt 6.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni otrzymali informację z
analizy oświadczeń majątkowych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy odbytym 27 października 2015 r. Zapytał, czy są pytania do
informacji, a następnie w związku z ich brakiem zamknął ten punkt porządku obrad.
Informacja stanowi załącznik nr 5 o protokołu.
Do pkt 7.
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 27 października 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 XIII.56.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gminy na 2015 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy i Komisji Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia w dniu 27 października 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.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII.57.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------do protokołu.
---------------------3/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawi e określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości, a przed obradami sesji na stół nowy projekt tej uchwały. Dodał, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy i Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 27 października 2015 r.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła zmiany wprowadzone do projektu uchwały.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski 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 XIII.58.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wysokości stawek podatku od nieruchomości 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 określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych, a przed obradami sesji na stół nowy projekt tej uchwały. Dodał,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy i Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia.
Skarbnik Violetta Piętoń omówiła zmiany wprowadzone do projektu uchwały.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski 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 XIII.59.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

5/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie.
Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji
Budżetu i Infrastruktury Gminy i Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 27 października 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 XIII.60.2015 Rady Gminy Zagrodno w sprawie powołania komisji konkursowej do
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 określenia szczegółowych zasad i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających gminie Zagrodno lub jej jednostkom podległym, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna
oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Dodał, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy i
Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w dniu 27 października 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 XIII.61.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Zagrodno lub jej jednostkom
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------będzie pomoc publiczna oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
-----------------------------------------------------
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Do pkt 8.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że wójt gminy Tadeusz Szklarz
udzielił odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania w punkcie trzecim porządku obrad.
Radny Jan Kotylak poinformował, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy ustalono,
iż na podstawie specyfikacji przetargowej zostanie sprawdzone, czy do pomalowania podłogi w sali
gimnastycznej w Gimnazjum w Zagrodnie został użyty właściwy lakier, czy w specyfikacji było
napisane, jakim lakierem ma być pomalowana ta podłoga.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że insp. Urzędu Gminy Jan Patron w oparciu o
dokumentację stwierdził, że do pomalowania podłogi został użyty lakier zgodny z PN. Wójt
poinformował, że w sprawie śliskiej podłogi w Gimnazjum w Zagrodnie była składana interpelacja w
poprzedniej kadencji rady gminy. Poinformował, że podłoga może być zmatowiona i ponownie
polakierowana, ale bez gwarancji, że już nie będzie śliska, ponieważ przyczyna problemu może tkwić
w nieodpowiednim obuwiu używanym przez uczniów. Dodał, że koszt przemalowania podłogi
szacowany jest na kwotę ok. 12 tys. zł.
Radni, po dyskusji, w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedzieli się za zmatowieniem i
ponownym polakierowaniem podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum w Zagrodnie.
Radna Helena Strecker poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na interpelacje złożone na
ostatniej sesji.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że modernizacja drogi koło jałowników w Olszanicy
została uwzględniona w projekcie budżetu gminy na 2016 r., natomiast pozostałe interpelacje będą
rozpatrywane.
Do pkt 9.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Do pkt 10.
1/
Radny Tomasz Herbut zgłosił, że przy niektórych lampach oświetlenia ulicznego w Zagrodnie
są odpięte klosze i zwrócił się o ich zabezpieczenie.
2/

Radny Grzegorz Laszkiewicz:

- Zwrócił się z prośbą o dostarczenie do Wojciechowa trzech samochodów tłucznia na drogę
Wojciechów – Brochocin i w kierunku posesji p. Franczaka.
- Poinformował, że dzieci z Modlikowic wyjeżdżają do szkoły w Zagrodnie autobusem szkolnym o
godzinie 7.55, ale w szkole są dopiero o godzinie 9.oo, ponieważ jadą przez wszystkie wioski. Zapytał,
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czy jest możliwe inne rozwiązanie dowozu tych dzieci do szkoły, skrócenie tego czasu.
Poinformował, że sprawa dotyczy małych dzieci, tj. klas IV-VI.
4/

Radny Jan Kotylak:

- Zwrócił się z prośbą o przekazanie radnym mapy z drogami gminnymi, żeby każdy miał orientację
w tym zakresie i wiedział, o których drogach jest mowa podczas obrad.
- Zaproponował, aby radni pracowali na sesji na materiałach, które otrzymują na posiedzeniach
komisji poprzedzających sesje, aby tych materiałów nie powielać.
5/

Wiceprzewodnicząca rady gminy Anna Senko odczytała:

- Prośbę Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 r.
środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji ze wskazaniem Komendy Powiatowej Policji w
Złotoryi jako ich beneficjenta.
- Prośbę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi o zabezpieczenie środków
finansowych w przyszłorocznym budżecie gminy na pomoc rzeczową lub finansową na zakup
wyposażenia bojowego strażaków –ratowników.
- Prośbę radnego Tomasza Herbuta o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy środków
finansowych na uregulowanie wód gruntowych spływających drogą gminną w Zagrodnie (działka nr
1054) i zalewających posesje prywatne nr 36, 37 i 39.
- Prośbę Pana Mariusza Łesiuka o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy środków
finansowych na:
• utworzenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego gminy przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• wsparcie wkładu własnego do Programu MKiDN, dziedzictwo kulturowe, priorytet 5, ochrona
zabytków archeologicznych na projekt polegający na opracowaniu wyników i publikacji książkowej z
wykopalisk na dworze Czarnego Krzysztofa z Olszanicy,
• utworzenie Mobilnego Domu Kultury, czyli zatrudnienie przynajmniej jednego animatora kultury,
który będzie prowadził zajęcia dla dzieci i młodzieży w poszczególnych miejscowościach gminy oraz
przygotowanie środków na jego dojazdy,
• utworzenie klubu bokserskiego dla młodzieży z terenu gminy Zagrodno,
- Apel związków zawodowych działających w szpitalu im. A. Wolańczyka w Złotoryi do radnych
gmin i miast z powiatu i powiatu złotoryjskiego o poparcie starań przeciwko decyzji Starostwa
Złotoryjskiego, które jest gotowe zawierzyć ich los i los tysięcy mieszkańców powiatu , mogących
potrzebować opieki zdrowotnej oraz wielomilionowy majątek nieznanej zupełnie na rynku spółce
Ogólnopolskie Centrum Zdrowia z Łodzi, która powstała w marcu 2015 r. i dysponuje kapitałem
zakładowym w wysokości 5 tys. zł.
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Radny Tomasz Herbut poinformował, że szpital lub obsługa jego długu co miesiąc przynosi 200 tys.
zł strat.
Radny Jan Kotylak poinformował, że Starosta Złotoryjski na sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego, w
obecności przedstawicieli związków zawodowych szpitala i przedstawicieli szpitala przedstawiał
ustalenia dokonane przez komisję konkursową dla wyboru oferenta i nie usłyszał wówczas ani
jednej krytycznej uwagi , a tydzień po sesji i w przeddzień podpisania umowy na wydzierżawienie
szpitala pojawiły się wątpliwości. Radny poinformował, że szpital w obecnej strukturze nie utrzyma
się, jest granica dokładania, zadłużenie Starostwa za szpital w kwocie 20 mln zł jest nie do spłacenia.
Radny Tomasz Herbut dodał, że Starostwu podlegają jeszcze inne instytucje, a dalsze zadłużanie się
szpitala odbywa się ich kosztem. Przykładem tego jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej, która nie ma szans na wymianę sprzętu, samochodu, ponieważ starostwo nie ma środków,
nie ma na wkład własny, gdyż wszystkie środki pochłania szpital, a i tak wszystkie osoby z wypadków
są wożone do Jeleniej Góry, albo do Legnicy.
Radny Stanisław Olechowski poinformował, że intencją radnych jest to, aby szpital był,
funkcjonował i jeżeli działania idą w tym kierunku, to dobrze, trzeba się tylko im przyglądać.
Do pkt 11.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Luszniewski
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