Protokół Nr XIV.2015
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 29 grudnia 2015 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 16.15.
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli:
-------------------------------1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Tadeusz Szklarz
Urszula Kindler
Violetta Piętoń
Antonina Rystau
Anna Lisowska
Stanisława Gibas
Bartosz Janik
Lilianna Sieradzka
Waldemar Chudziński

-

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

Listy obecności stanowią złączniki 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 postawił pytanie o ewentualne
wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie,
w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015.
Radny Jan Kotylak wniósł o zmianę brzmienia punktu piątego porządku obrad
z „ Zaopiniowanie projektów uchwał” na „ Podjęcie uchwał”. Radny w uzasadnieniu zwrócił uwagę,
że rada gminy na sesji nie opiniuje projektów uchwał.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i
poddał pod głosowanie wniosek radnego Jana Kotylaka.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku jednogłośnie.
Następnie przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność
13 radnych i poddał pod głosowanie wniosek wójta gminy.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku jednogłośnie.
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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 miedzy sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Zagrodno na rok 2016.
Podjęcie uchwał:

-

w sprawie zasad i trybu używania Herbu Gminy Zagrodno,

-

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Zagrodnie,

- zmieniająca uchwałę nr XXVI.197.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia
27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów,
- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej,
- 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 publiczną oraz wskazania organów lub osób
uprawnionych do udzielania tych ulg,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
-

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.,

-

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno,

-

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016,

-

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie,

- w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015.
6.
7.
8.
9.

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 miedzy sesjami:
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Fundusze unijne i zamówienia publiczne.
--------------------------------------------------------1. Dokonano odbioru zadania „Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców w
Jadwisinie”. Wartość zadania: 219 917,76 zł.
2. Trwa rozliczanie zadania pn. „Zakup aparatu do laseroterapii dla Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie” z Fundacją KGHM Polska Miedź. Wartość dofinansowania przez fundację:
10 000,00 zł., wkład własny GOZ Zagrodno 790,00 zł.
3. W listopadzie zakończył się projekt Animator Moje Boisko Orlik 2012. Wartość
dofinansowania zadania 9 000,00 zł., wkład własny gminy: 10 800,00 zł. Trwa rozliczanie
zadania z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku.
4. Trwa rozliczanie zadania: Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w
Zagrodnie. Wartość zadania: 680 400,00 zł. Wartość dofinansowania: 680 000,00 w tym:
UMWD 65 000,00 zł. gmina Zagrodno 405 000,00 zł., KG PSP 150 000,00 zł., wkład własny
OSP Zagrodno 400,00 zł.
Gospodarka odpadami
---------------------------------1. Zgodnie z miesięcznymi raportami podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w październiku
i listopadzie 2015 r. odebrano:
-

157 ton zmieszanych odpadów komunalnych,
7,5 tony zmieszanych odpadów opakowaniowych,
15 ton opakowań szklanych,
1 tonę opakowań z tworzyw sztucznych,
9 ton odpadów z betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów.

2. Przygotowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI.197.2012 Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów.
3. Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Działalność kulturalna
---------------------------------1. Za kwotę 4.090,00 zł brutto zakupiono Saksofon tenorowy Bb ROY BENSON TS-302 na
potrzeby Zespołu SWOJACY z Zagrodna.
2. Kierownikowi Zespołu MACIERZANKA z Wojciechowa Pani Irenie Hajder przyznano nagrodę
w wysokości 1.170,00 zł brutto za wzorowe prowadzenie zespołu i godne reprezentowanie
gminy na zewnątrz.
Kultura fizyczna i sport
----------------------------------1. Sporządzono analizę działań na rzecz kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
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2. W dniu 15 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Sportu, na którym
pozytywnie zaopiniowany został projekt budżetu gminy na 2016 r. w dziale kultura fizyczna.
Gospodarka nieruchomościami
---------------------------------------------1. Dnia 11 grudnia 2015 r. przeprowadzono przetarg ustny ograniczony do rolników gminy
Zagrodno, którego przedmiotem były następujące nieruchomości położone w miejscowości
Łukaszów :
a) cz.dz. nr 144/2 ( 144/5) o pow. 8,65 ha,
Do uczestniczenia w przetargu zostało dopuszczonych 11 osób fizycznych, które wpłaciły wadium w
wymaganym terminie oraz złożyły wymagane dokumenty tj. do dnia 04 grudnia 2015 r.
Minimalna wywoławcza wysokość czynszu: 3 q pszenicy za 1 ha ( 25,95 q pszenicy za działkę )
Osiągnięta wysokość czynszu w przetargu : 362q pszenicy za działkę
W wyniku przetargu dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Rajmund Ćwiok,
zam. Łukaszów 3
b) - cz.dz. nr 144/2 ( 144/18 ) o pow. 4,96 ha,
Do uczestniczenia w przetargu zostało dopuszczonych 11 osób fizycznych, które wpłaciły wadium w
wymaganym terminie oraz złożyły wymagane dokumenty tj. do dnia 04 grudnia 2015 r.
Minimalna wywoławcza wysokość czynszu: 3 q pszenicy za 1 ha ( 14,88 q pszenicy za działkę )
Osiągnięta wysokość czynszu w przetargu: 240q pszenicy za działkę
W wyniku przetargu dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Roman Luszniewski
zam. Brochocin 44
c) cz.dz. nr 144/2 ( 144/1) o pow. 4,11 ha,
Do uczestniczenia w przetargu zostało dopuszczonych 10 osób fizycznych, które wpłaciły wadium w
wymaganym terminie oraz złożyły wymagane dokumenty tj. do dnia 04 grudnia 2015 r.
Minimalna wywoławcza wysokość czynszu: 3 q pszenicy za 1 ha ( 12,33 q pszenicy za działkę )
Osiągnięta wysokość czynszu w przetargu: 200q pszenicy za działkę
W wyniku przetargu dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Rajmund Ćwiok zam. Łukaszów 3.
d) cz.dz. nr 144/2 ( 144/9 i 144/7 ) o pow. 28,89 ha,
Do uczestniczenia w przetargu zostało dopuszczonych 9 osób fizycznych, które wpłaciły wadium w
wymaganym terminie oraz złożyły wymagane dokumenty tj. do dnia 04 grudnia 2015 r.
Minimalna wywoławcza wysokość czynszu: 3 q pszenicy za 1 ha ( 86,67 q pszenicy za działkę )
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Osiągnięta wysokość czynszu w przetargu: 1400 q pszenicy za działkę
W wyniku przetargu dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Aleksander Pyra
zam. Modlikowice 25.
-e) cz. dz. nr 144/2 ( 144/12 ) o pow. 3,19 ha
Do uczestniczenia w przetargu zostało dopuszczonych 10 osób fizycznych, które wpłaciły wadium w
wymaganym terminie oraz złożyły wymagane dokumenty tj. do dnia 04 grudnia 2015 r.
Minimalna wywoławcza wysokość czynszu: 3 q pszenicy za 1 ha ( 9,57 q pszenicy za działkę )
Osiągnięta wysokość czynszu w przetargu : 85,10 q pszenicy za działkę
W wyniku przetargu dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Andrzej Orłowski
zam. Łukaszów 5
2. Dnia 14 grudnia 2015 r. przeprowadzono przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych
gminy Zagrodno, którego przedmiotem były nieruchomości położone w miejscowości Łukaszów od
nr dz.142/1 do 142/146 o łącznej pow. 25,3780 ha
Do uczestniczenia w przetargu zostało dopuszczonych 9 osób fizycznych, które wpłaciły wadium w
wymaganym terminie oraz złożyły wymagane oświadczenia tj. do dnia 07 grudnia 2015 r.
Minimalna wywoławcza wysokość czynszu : 3 q pszenicy za 1 ha ( 76,13 q pszenicy za powierzchnię
działek 25,3780 ha )
Osiągnięta wysokość czynszu w przetargu : 920 q pszenicy za powierzchnię działek 25,3780 ha
W wyniku przetargu dzierżawcą w/w nieruchomości został Pan Roman Luszniewski zam. Brochocin
44.
3. Zarządzeniem nr 0050.57.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. ogłoszony został wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy. Wykazem objęto działkę położoną w miejscowość Łukaszów
oznaczoną numerem cz. dz. 144/2 ( 144/22) o pow. 14,00 ha. Okres obowiązywania umowy – 3 lata.
4. W dniu 04 grudnia 2015 r. podpisano akt notarialny Rep A nr 9702/15 związany ze sprzedażą
nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr dz. 207 o pow. 0,0664 ha, położonej w Olszanicy. Nabywcy
zapłacili gminie kwotę w wysokości 1 556 zł.
5. W płynęły cztery wnioski o przydział lokali mieszkalnych.
6. Wypłacono odszkodowanie zasądzone przez sąd za bezumowne korzystnie z lokalu mieszkalnego
w Brochocinie z powodu nie przydzielenia lokalu socjalnego z wyroku sądu.
Ochrona środowiska i rolnictwo
------------------------------------------------1. Z informacji przedłożonych przez przedsiębiorców wynika, że w okresie
sprawozdawczym nikt nie zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych.
2. Dokonano odbioru jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w Uniejowicach, na
którą została przyznana dotacja w wysokości 4 000 zł.
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3. Wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy w sprawie braku dowodów
potwierdzających wywóz ścieków komunalnych z terenu Ubojni Drobiu
Chmielowscy s. c. Grodziec 71 .
4. Wydano 10 decyzji zezwalających na usunięcie 71 drzew dla osób
fizycznych oraz dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi na usunięcie 2 topoli.
5.Złożono wniosek do Nadleśnictwa w Złotoryi o wydanie zezwolenia na
wycięcie drzew z gatunku jesion z terenu działki nr 88 w Jadwisinie stanowiącej
własność Gminy.
6. Uzyskano zgodę na usuniecie drzew (lip) rosnących przy drodze stanowiącej
własność Gminy w miejscowości Grodziec, przy Szkole Podstawowej w
Radziechowie na wycięcie 2 świerków i przy Gimnazjum w Zagrodnie na
usunięcie wierzby.
7. Został wyłoniony wykonawca na opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej Gminy Zagrodno, którym jest GEEN WOOD Sp. z o.o. z Warszawy za
kwotę 11 292,63 zł.
8. Ogłoszono nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Zagrodno objętych
programem usuwania azbestu, którzy zamierzają dokonać zmiany pokryć dachowych
wykonanych z azbestu z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska we Wrocławiu w 2016 r. z terenu.
9. Odłowiono 3 bezdomne psy w miejscowości Uniejowice 1 szt. i w Wojciechowie 2 szt.
Planowanie przestrzenne, zdrowie, oświata , kultura.
------------------------------------------------------------------------------1. Wydano decyzje dla ośmiu pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika – kwota dofinansowania wynosi 61 683,95 zł.
2. Przerwano prace dotyczące sporządzenia zmiany Studium i miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla :
-

działki nr 639/3 w Zagrodnie,

obszaru położonego w Modlikowicach ( Agro-TaK) oraz zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Radziechowie. Powodem takiej sytuacji
jest ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która weszła w życie w dniu 18 listopada
2015 r. Ustawa ta bez okresu przejściowego wprowadza zmiany w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone w ustawie o rewitalizacji zmiany wymagają
przeprowadzenia wnikliwych analiz, uaktualnienia treści całego Studium oraz sporządzenia prognoz i
bilansu dla terenów będących przedmiotem ich zmiany. Pismem z dnia 16 listopada 2015 r.
Wojewoda Dolnośląski zajął stanowisko w tej sprawie wskazując, iż niedopełnienie powyższych
czynności skutkować będzie istotnym naruszeniem prawa i stanowić będzie podstawę do uchylenia
uchwał podjętych w wyżej wymienionych sprawach. W związku z powyższym dotychczasowe
procedury prac projektowych muszą zostać wstrzymane.
Referat Finansów
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Podjęto:
1. Zarządzenie Nr 0050.54.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 listopada 2015r.zwiększające
plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 4.115,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 0050.60.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 grudnia 2015r.zmniejszające
plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 48.602,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 0050.61.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 grudnia 2015r.zmieniajace
plan wydatków budżetu.
Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy Zagrodno zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy.
Poinformowano kierowników jednostek oraz sołtysów wsi o wysokości środków na ich działalność
ujętych w uchwale zmieniającej budżet roku 2015.
Sporządzono miesięczne sprawozdania za październik i listopad 2015r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Sprawdzono sprawozdania za miesiąc październik i listopada br. złożone przez jednostki, pod
względem zgodności z planem finansowym oraz formalno-rachunkowym.
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 2015r.
Przekazano Przewodniczącemu Rady Gminy Zagrodno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wrocławiu Zespół w Legnicy :
1. Zarządzenie nr 0050.55.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno
2. .Zarządzenie nr 0050.56.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2016.
Przygotowano projekt uchwały na sesję Rady Gminy.
Na bieżąco prowadzone są sprawy w zakresie finansów gminy oraz księgowane dochody i wydatki
Urzędu Gminy Zagrodno.
Utrzymanie gminnej infrastruktury
------------------------------------------------1.Ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie pn. Budowa Sali sportowej przy Zespole SzkolnoWychowawczym w Zagrodnie – termin składania ofert upływa 29.12.2015 do obecnej chwili
wpłynęło 11 ofert.
2. Budowa PSZOK w Zagrodnie – zakończono budowę - uzyskiwane jest pozwolenie na użytkowanie
obiektu
3. Budowa wodociągu Grodziec trwa. Zakończenie całości prac z uwagi na skalisty grunt opóźnia się.
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4. Legalizacja wodociągu Olszanica – Grodziec – Zapłacono opłatę legalizacyjną w kwocie 300tys. zł –
PINB w Złotoryi wydał decyzję zatwierdzającą dokumentację projektową obecnie uzyskiwane jest
pozwolenie na użytkowanie.
5. Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie , obecnie uzyskiwane
jest pozwolenie na użytkowanie.
6. Zakończono wymianę podłogi w świetlicy OSP Olszanica – protokół odbioru 10.12.2015 r.
7. Na bieżąco wykonywane są sprawozdania, opinie i uzgodnienia do projektów inwestycyjnych
realizowanych przez mieszkańców Gminy jak i inne podmioty gospodarcze.
8. Wypłacono odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu za naprawę samochodu osobowego
uszkodzonego na drodze Gminy Zagrodno. Będą jeszcze wypłacane odszkodowania za budowanie
dróg gminnych na terenach prywatnych.
Obsługa organów gminy.
-----------------------------------Wniesiono odwołanie od wyroku sądu zasądzającego Gminie zwrot diet za udział w sesjach rady
gminy radnym, którzy jednocześnie pełnili funkcje sołtysów. Odczytał uzasadnienie wyroku.
Do pkt 3.
Radny Tomasz Herbut zapytał, czy w odniesieniu do zapłaconej przez gminę kary w wysokości 300
tys. zł będzie wdrożona procedura, o której mówił radca prawny, czyli odnośnie zadośćuczynienia
gminie i czy w przypadku pozostałych kar także takie procedury zostaną wszczęte.
Radna Teresa Doktor w ustosunkowaniu się do informacji ze sprawozdania wójta gminy nt. kary z
tytułu nie przydzielenia mieszkania poinformowała, że radca prawny informował radnych, że jeżeli
gmina nie posiada mieszkania, to nie musi go przydzielać, a okazuje się, że obecnie z tego tytułu
gmina płaci kary. Zwróciła się o wyjaśnienie sprawy.
Radny Franciszek Szklarz wniósł o jak najszybsze wszczęcie procedury odnośnie zadośćuczynienia z
tytułu kary w wysokości 300 tys. zł, żeby sprawa nie uległa przedawnieniu.
Radny Stanisław Olechowski :
W odniesieniu do sprawy odszkodowania za nie przydzielenie lokalu socjalnego wniósł o
sprawdzenie, czy był składany wniosek o przydział lokalu socjalnego, czy można było przydzielić
mieszkanie w Olszanicy.
W związku z wyrokiem sądu w sprawie wypłacenia diet sołtyso - radnym wniósł o
przygotowanie na najbliższą sesję projektu uchwały, który to zmieni oraz o objęcie finansowaniem
sołtysów na poziomie okolicznych gmin. Zwrócił uwagę , że sołtysi, którzy nie są radnymi, pod
względem finansowym są pokrzywdzeni.
W ustosunkowaniu się do zapłaconej przez gminę kary w wysokości 300 tys. zł za samowolę
budowlaną poinformował, że radca prawny mówił, iż zadanie będzie zakwalifikowane jako
budowa przyłącza, ponieważ do Starostwa Powiatowego w Złotoryi został złożony taki wniosek.
Radny zapytał, dlaczego do reprezentowania w tej sprawie gminy wójt nie zatrudnił innego radcy
prawnego, skoro radca, który reprezentował interes naszej gminy, reprezentował jednocześnie
interes powiatu. Radny stwierdził, że gmina mogła zapłacić 50 tys. zł kary, a nie 300.
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Wniósł, aby drogi przeznaczane do asfaltowania były wytyczane, co da gwarancję, że nie
będą one budowane na prywatnych gruntach.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz, w ustosunkowaniu się do interpelacji w sprawie kary za samowolę
budowlaną poinformował, że w dokumentacji projektowej wykonanego zadania nigdzie nie jest
napisane, że jest to przyłącze, tylko sieć. Dodał, że uczestniczył w konfrontacji.
Radna Teresa Doktor przypomniała, że temat samowoli budowlanej był drążony zanim gmina
otrzymała karę. Poinformowała, że całą sprawę wyjaśnia fakt, iż radca prawny reprezentuje interesy
gminy i powiatu. Stwierdziła, że gdyby radca dbał o interes naszej gminy, to można byłoby zapłacić
150 tys. zł kary, a nie 300.
Radny Stanisław Olechowski powtórzył, że radca prawny deklarował, że do Starostwa Powiatowego
w Złotoryi został złożony wniosek na budowę przyłącza, a nie sieci. Dodał, że może mieć zarzut do
wójta o to , że do tej sprawy nie zmienił prawnika.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że odwołania od nałożonej kary zostały skierowane we
wszystkie możliwe miejsca, ale bez rezultatu.
Radny Czesław Gap:
-

Zapytał, dlaczego gmina płaci odszkodowania za kolejne samowole.

-

Przypomniał, że na początku kadencji wnosił o ustalenie sołtysom diet, czy ekwiwalentu.

Radny Jan Kotylak zapytał, jak to jest, że gmina ciągle brnie w samowole budowlane.
Poinformował, że był przekonany, iż w gminie jest komórka ds. inwestycji, która zajmuje się
inwestycjami, przygotowywaniem dokumentów, czyta je, a nie opiera się wyłącznie na tym, co radzi
radca prawny, a okazało się, że wygląda to tak, jakby nikt w gminie inwestycjami się nie zajmował.
Radny dodał, że do niektórych zadań inwestycyjnych należy się posiłkować radcą prawnym
wyspecjalizowanym w tym zakresie, a nie radcą prawnym, który obsługuje radę gminy. Zwrócił
uwagę, że każda kwota wydana za samowolę budowlaną, to kwota źle wydana.
Radna Teresa Doktor poinformowała, że to nie jest pierwsza sprawa, którą radca prawny tak się
zajmował. Poinformowała, że radca prawny powiedział, żeby sołtyso-radni oddali do sądu sprawę
diet, chociaż to właśnie on sam opiniował uchwałę w sprawie diet.
Radny Jan Kotylak zwrócił uwagę, że uchwałę w sprawie diet przegłosowała rada gminy i ona
powinna ją zmienić, ponieważ odwołanie tylko pociągnie za sobą dodatkowe koszty.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski przypomniał, że sprawa diet dla sołtyso-radnych
nie wzięła się nagle nie wiadomo skąd. Poinformował, że po ukazaniu się wyroku w takiej sprawie
w Gazecie Sołeckiej ze strony sołtyso-radnych naszej gminy było zapytanie do radcy prawnego, czy
tym osobom należą się diety za udział w sesjach z tego tytułu, że są sołtysami, czy nie. Dodał, że
sołtyso-radni przychylali się do polubownego załatwienia sprawy, bez ponoszenia kosztów, ale radca
prawny poinformował, że wypłata diet może nastąpić wyłącznie na podstawie wyroku sądu, w
związku z czym sprawa została wniesiona do sądu.
Radny Stanisław Olechowski zwrócił uwagę, że radni są zlepkiem ludzi, a biuro legislacyjne jest od
przygotowywania im do uchwalania dokumentów zgodnych z prawem. Poinformował, że przed
głosowaniem nad uchwałą w sprawie diet radnych zadał pytanie o to, czy sołtyso-radni będą
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otrzymywali za udział w sesjach jedną dietę, czy także będzie im się należała dieta sołtysa, na co
wójt gminy Mieczysław Słonina odpowiedział, że tej samej osobie za udział w jednym posiedzeniu
nie można płacić podwójnie, tj. dwóch diet, a w tej chwili okazało się , że sołtysi nie będący radnymi
mają mniejsze przywileje.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali projekt planu pracy Rady Gminy Zagrodno na rok 2016 , który został wypracowany
w dniu 17 grudnia br. na spotkaniu przewodniczącego rady gminy z przewodniczącymi stałych komisji
rady gminy, zwołanym na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Gminy Zagrodno. Postawił pytanie o wnioski
w sprawie zmiany projektu, a następnie wobec braku wniosków stwierdził na sali obrad obecność
14 radnych i poddał pod głosowanie projekt planu pracy Rady Gminy Zagrodno na rok 2016.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie plan pracy na rok 2016.
Plan pracy Rady Gminy Zagrodno na rok 2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do pkt 5.
1/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zasad i trybu używania Herbu Gminy
Zagrodno. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa,
Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu odbytym w dniu 9 grudnia 2015 r.
Radny Tomasz Herbut poinformował, że strażacy używają herbu gminy, a następnie zapytał, czy w
związku z tą uchwałą będą musieli na piśmie ubiegać się o zgodę na jego używanie.
Sekretarz gminy Urszula Kindler w odpowiedzi poinformowała, że strażacy będą mogli używać herbu
po uzyskaniu zgody wójta gminy.
Następnie przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 15
radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.62.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------używania Herbu Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług
Komunalnych w Zagrodnie. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2015 r. Następnie otworzył
dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 15
radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.63.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

Zakładowi Usług Komunalnych w Zagrodnie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI.197. 2012
Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów. Dodał, że uchwała
została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu
odbytym 9 grudnia 2015 r.
Radny Grzegorz Laszkiewicz stwierdził, że limity odpadów , które mogą być oddawane do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie rozwiązują sprawy śmieci i zaśmiecania naszej
gminy. Dodał, że w lasach będzie leżało więcej śmieci, niż obecnie. Zapytał, czy koszty wywozu
odpadów z tego punktu będzie ponosiła gmina.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że koszty wywozu odpadów z punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych będzie ponosiła gmina z wpłat pochodzących za odbiór odpadów.
Radny Tomasz Herbut zapytał, czy jest możliwość odstąpienia od wprowadzonych rocznych limitów
ilościowych dla odpadów wielkogabarytowych. Zwrócił się o wyjaśnienie, czy np. 6 szt. szafek to jest
jeden mebel, czy co roku można oddać tylko jedną szafkę.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że w przypadku wykonywania
dużego remontu należy sobie zamówić na odpady odpłatnie kontener.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że do ustalenia limitów gminę obliguje ustawa.
Dodała, że nie może być tak, iż jedna osoba zapełni w punkcie swoimi odpadami wszystkie kontenery.
Kontenery na odpady można zamawiać indywidualnie, odpłatnie, w Rejonowym Przedsiębiorstwie
Komunalnym w Złotoryi, po czym przedsiębiorstwo te zapełnione kontenery odbiera.
Radny Tomasz Herbut zapytał, na jakiej podstawie zostały ustalone limity dla odpadów oddawanych
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zagrodnie.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że punkt selektywnej zbiorki odpadów
komunalnych został dopiero uruchomiony, w związku z czym limity ustalone zostały wstępnie i one
będą mogły być zmienione po jakimś okresie funkcjonowania, kiedy to będzie widomo, jakie są
potrzeby, jakie to będą ilości, jakich odpadów. Umowa z Rejonowym Przedsiębiorstwem
Komunalnym w Złotoryi na odbiór odpadów jest ważna do czerwca 2016 r. Przed upływem tego
terminu będzie ogłoszony nowy przetarg na odbiór odpadów, w ramach którego zostaną ustalone
rodzaje odpadów do odbioru i limity. W obecnej uchwale są uwzględnione odpady, na których
odbiór Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi ma zezwolenie.
Radny Czesław Gap poinformował, że do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w
Zagrodnie fachowcy z naszej gminy przywożą odpady ze Złotoryi.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że załącznikiem do uchwały jest regulamin, który
mówi kto może oddawać odpady do punktu i na jakiej podstawie. W punkcie selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych wydawany jest dokument odbioru odpadów.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 12 głosami „za”, przy dwóch głosach
„wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XIV.64.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nr XXVI.197. 2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów stanowi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 6 do protokołu.
--------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Dodał, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu 10 grudnia 2015 r.
Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali
obrad obecność 15 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 14 głosami „za”, przy jednym głosie
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XIV.65.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej stanowi załącznik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nr 7 do protokołu.
--------------------------5/
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 publiczną
oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, Dodał, że projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu, które odbyło się w dniu dzisiejszym, przed
sesją. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na
sali obrad obecność 15 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.66.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 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
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
--------------------------------------------------6/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2016. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i
Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 r. Następnie otworzył dyskusję, w
której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.67.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Narkomanii na rok 2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------7/
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 przez Komisję Budżetu i Infrastruktury
Gminy na posiedzeniu odbytym w dniu 10 grudnia br. Następnie otworzył dyskusję, w której radni
nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.68.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gminy na 2015 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------8/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zagrodno. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w dniu
1 grudnia 2015 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu oraz przez Komisję Budżetu i
Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 r. Następnie otworzył dyskusję, w
której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i projekt
uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.69.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

9/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2016. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w dniu 1 grudnia 2015 r. oraz przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na
posiedzeniu odbytym 9 grudnia 2015 r. i Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu
odbytym w dniu 10 grudnia 2015 r.
Radny Stanisław Olechowski zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu na rok przyszły jest tylko
1.700.000,00 zł na inwestycje. Nie ma żadnych inwestycji poza drogami realizowanymi przy pomocy
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, żadnej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, podczas gdy do
oświaty gmina dopłaca 2.800.000, 00 zł, co oznacza, że gdyby nie było elektrowni wiatrowych, to na
inwestycje nie byłoby ani złotówki. Radny Stanisław Olechowski zwrócił się do zebranych z
pytaniem, co myślą po sobie zostawić w tej gminie, jaką mają wizję, ponieważ z oświetleniem cisza,
kanalizacja ciśnieniowa leży na regałach, ludzie na to czekają, a dodatkowo za chwilę z tego tytułu
będą kary. Zapytał, czy drogi to będą już do każdego domu, czy taki jest cel. Radny stwierdził, że jest
to budżet, którym każdy coś próbował ugrać dla siebie, żeby spełnić swoje wszystkie ambicje, a nikt
nie patrzy globalnie na całą gminę. Poinformował, że rok 2016 jest rokiem wielkiego dofinansowania
z zewnątrz. Zapytał, na którym miejscu będzie nasza gmina po tej kadencji pod względem
pozyskania środków z zewnątrz, skoro obecnie jest na 84. Radny wniósł o podjęcie działań mających
na celu zwiększenie dochodów budżetu . Poinformował, że w tym celu należy pozyskać inwestorów
na strefę ekonomiczną w Łukaszowie, podjąć próby sukcesywnego zbywania działek
mieszkaniowych w Łukaszowie, nawiązać kontakt z właścicielem 11 ha gruntów położnych na ternie
naszej gminy w pasie autostrady A-4 i dowiedzieć się, czy zamierza je zagospodarować. Zwrócił
uwagę, że zebrani na sali zostali wybrani po to, żeby działali. Zapytał, czy ktoś może też ma jakąś
wizję zwiększenia dochodów gminy. Poinformował, że wstrzyma się od głosu nad uchwaleniem
budżetu gminy na 2016 rok, ponieważ ten budżet nie ma wizji.
Radny Tomasz Herbut poinformował, że on w przeciwieństwie do tego, co powiedział radny
Stanisław Olechowski , ma wizję funkcjonowania naszej gminy. Dodał, że jest to gmina, w której
ciężko spowodować dochody, ale można je racjonalnie wydawać oraz pomnażać środki.
Radny Piotr Siwak zwrócił uwagę, że radni nie są bierni, każdy coś robi dla tej gminy, chociaż nie
zawsze to słychać. Poinformował, że strefie ekonomicznej w Łukaszowie już się przygląda inwestor,
współpraca jest nawiązana.
Radny Jan Kotylak powiedział, że naszej gminie jest potrzebny wieloletni plan inwestycyjny oraz
dwie osoby w Urzędzie Gminy do pozyskiwania środków z zewnątrz, ponieważ inwestycje można
realizować mając wkład własny w wysokości 20 %.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz, w ustosunkowaniu się do wypowiedzi radnego Stanisława
Olechowskiego poinformował, że przez dwie ostatnie kadencje kanalizacja nie została zrobiona, a
drogi były budowane na prywatnych działkach. Poinformował, że budżet nie jest fantastyczny,
ponieważ od początku obecnej kadencji załatwia sprawy za ubiegłe cztery lata, które nie wiadomo
czym się skończą dla gminy. Zwrócił uwagę, że strefa ekonomiczna w Łukaszowie stoi pusta od
dziesięciu lat, pod kanalizację nawet nie został wykopany dołek, nie ma mieszkań.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 13 głosami „za”, przy jednym głosie
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XIV.70.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------budżetu gminy na rok 2016 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------10/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni przed obradami
sesji na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i Infrastruktury
Gminy otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje na
tym posiedzeniu. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.71.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Rady
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/
Wiceprzewodnicząca rady gminy Anna Senko poinformowała, że radni przed obradami sesji
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i Infrastruktury
Gminy otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez komisje na tym posiedzeniu.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu,
w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIV.72.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 stanowi załącznik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nr 14 do protokołu.
----------------------------Do pkt 6.
Wójt gminy Tadeusz szklarz poinformował, że radni otrzymają na piśmie odpowiedzi na złożone
interpelacje i zapytania.
Do pkt 7.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Do pkt 8.
1/
Radny Jan Łuc poinformował, że na ostatniej sesji był nieobecny z powodu przebywania w
sanatorium.
2/
Radny Czesław Gap zapytał, który pracownik w Urzędzie Gminy będzie się zajmował
sołectwami po odejściu pana Zabłockiego.
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Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że obowiązki pana Adriana przejmie pani Agnieszka, a na
wolne stanowisko zostanie ogłoszony nabór.
3/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że ostatnio odbyty przetarg
na dzierżawę gruntów w Łukaszowie dał bardzo korzystny wynik dla gminy, ale nie dla rolników,
którzy wyjeżdżając w te pola na terenie byłego lotniska nie widzieli, czy wrócą do domu, czy nie.
Zapytał, dlaczego niektóre umowy na dzierżawę gruntów na terenie byłego lotniska w Łukaszowie są
zawarte na okresy wieloletnie, a niektóre na krótkie okresy. Stwierdził, że sprawę tych gruntów
należy uporządkować. Zaproponował wydzielenie części gruntów na strefą ekonomiczną oraz
przekwalifikowanie pozostałych i zbycie ich na rzecz rolników.
Radny Grzegorz Laszkiewicz zapytał, czy dzierżawcy tych gruntów będą mieli prawo pierwokupu.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski odpowiedział, że tak.
Radny Grzegorz Laszkiewicz stwierdził, że rolnicy w przetargu bili się o prawo pierwokupu,
poinformował, że jest przeciwny takiemu postępowaniu.
Radny Stanisław Olechowski stwierdził, że przekwalifikowanie gruntów w Łukaszowie byłoby
działaniem na szkodę gminy, natomiast rolnicy sami decydują o tym, za ile chcą uprawiać te grunty.
Dodał, że do czasu pozyskania inwestora grunty powinny być uprawiane przez rolników.
5/

Sołtys wsi Jadwisin Stanisława Gibas:

Poinformowała, że koło przejazdu przez rzekę w Jadwisinie w pobliżu linii wysokiego napięcia
rośnie stara wierzba, co stanowi zagrożenie. Dodała, że tą sprawę przekazywała do załatwienia w
Urzędzie Gminy, ale nie wiadomo, na jakim etapie są działania.
Poinformowała, że w przejeździe przez rzekę w Jadwisinie jest coraz większa dziura, w
związku z czym do mieszkańców za rzeką nie będzie już dowożony chleb.
Poinformowała, że tłuczeń który wieś miła na remont dróg polnych, za zgodą pana Jana z
Urzędu Gminy, został wysypany na podwórko, gdzie był stawiany kontener dla sportowców.
Zapytała, kiedy zostanie postawiona w Jadwisinie wiata przystankowa dla dzieci szkolnych.
6/

Sołtys wsi Wojciechów Antonina Rystau:

Zapytała, czy na podstawie wyroku sądu wydanego dla pana Walentego Luszniewskiego
pozostałym sołtyso – radnym zostaną wypłacone diety.
Przychyliła się do wypowiedzi radnego Stanisława Olechowskiej na temat tego, że sołtysi
naszej gminy powinni mieć wypłacane ryczałty takie, jak w okolicznych gminach. W uzasadnieniu
poinformowała, że sołtysi poza tym, że sami pracują na rzecz wsi, to także w tym zakresie
współpracują z radnymi.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski wyjaśnił, że w sprawie diet do sądu został złożony
jeden pozew, a nie zbiorowy, żeby nie narażać gminy na dodatkowe koszty. Poinformował, że wyrok
jest korzystny dla wszystkich sołtyso- radnych.

7/
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Pan Waldemar Chudziński:

- Stanął w obronie radcy prawnego. Poinformował, że radca prawny odpowiada za nagłówek, tj.
podstawę prawną uchwały, a nie za jej treść, gdyż nie byłby w stanie tego sprawdzić, ogarnąć. Za
przykład podał uchwałę w sprawie budżetu gminy.
- Zapytał, na jakim etapie jest sprawa wymiany oświetlenia ulicznego na ternie naszej gminy.
Przypomniał, że we wrześniu 2014 r. rada gminy opowiedziała się za przyjęciem do realizacji tego
zadania i jest cisza. W lutym br. wójt miał spotkać się z TAURONEM w sprawie modernizacji
oświetlenia ulicznego i dalej cisza. Był konwent wójtów z udziałem TAURONA w tej sprawie i nie ma
żadnych wiadomości na ten temat. Poinformował, że wszelkie informacje o gminie czerpie z
Biuletynu Informacji Publicznej, ponieważ nie ma już Wójtowych Wieści. Stwierdził, że
transparentność władzy w gminie zniknęła. Poinformował, że Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej uruchomił fundusz, z którego można pozyskać środki na dofinansowanie
budowy oświetlenia ledowego. Zwrócił uwagę, że oświetlenie uliczne na terenie gminy jest
przestarzałe, często świeci do nikąd, dodatkowo powstają osady, na których panują egipskie
ciemności, nie ma oświetlenia. Poinformował, że są gminy, w których takie oświetlenie funkcjonuje.
Zwrócił się o podjecie tego tematu.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że w sprawie budowy oświetlenia ledowego nie doszło do
uzgodnień, ponieważ było za drogo. Jest pomysł na inne lampy, tańsze.
Radny Jan Kotylak stwierdził, że przy takich staraniach gminy Ledy staną się przeszłością. Wniósł o
przystąpienie do realizacji tematu.
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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