Protokół Nr XV.2016
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 28 stycznia 2016 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 16.45
W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15.
Ponadto udział wzięli:
-----------------------------1/ Tadeusz Szklarz
2/ Urszula Kindler
3/ Violetta Piętoń
4/ Marian Tarnowski
5/ Antonina Rystau
6/ Anna Lisowska
7/ Stanisława Gibas
8/ Bartosz Janik
9/ Lilianna Sieradzka

-

Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Radca Prawny
Sołtys wsi Wojciechów
Sołtys wsi Olszanica
Sołtys wsi Jadwisin
Sołtys wsi Grodziec
Sołtys wsi Zagrodno

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Do pkt 1.
Obradom przewodniczył przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski, który po dokonaniu
otwarcia i powitaniu zebranych stwierdził ich prawomocność. Następnie poinformował, że radni
wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali porządek obrad i zapytał, czy są propozycje zmian do tego
porządku.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz wniósł o wprowadzenie do porządku obrad:
jako dziewiątego punktu porządku obrad: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
oraz
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych w
miejscowości Łukaszów do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i
wniosek wójta gminy poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku jednogłośnie.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski odczytał porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
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3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
5. Podjęcie uchwał:
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych w miejscowości
Łukaszów do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016,
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,
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze
inkasa,
w sprawie diet i zasad zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zagrodno,
zmieniająca uchwałę 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.
6. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Gminy Zagrodno za 2015 r.:
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy,
Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia.
7. Zapoznanie się z planami pracy stałych komisji Rady Gminy Zagrodno na 2016 r.:
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy,
Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami:
Utrzymanie gminnej infrastruktury
------------------------------------------------1. Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie – wpłynęło 34
oferty – wyłaniany jest wykonawca projektu
2. Budowa PSZOK w Zagrodnie – 15.01.2016 uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu
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3.

Budowa – wodociągu Grodziec trwa. Zakończenie całości prac z uwagi na skalisty grunt
opóźnia się.
4. Legalizacja wodociągu Olszanica – Grodziec – PINB w Złotoryi obecnie prowadzi procedurę
wydania pozwolenia na użytkowanie.
5. Wyłaniani są wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowy dróg dojazdowych w
miejscowościach Grodziec, Olszanica, Zagrodno i Wojciechów
6. Na bieżąco wykonywane są sprawozdania, opinie i uzgodnienia do projektów inwestycyjnych
realizowanych przez mieszkańców Gminy jak i inne podmioty gospodarcze.
Fundusze unijne i zamówienia publiczne
------------------------------------------------------1. Złożono rozliczenie zadania dotyczącego wykonania maswerków w oknach dolnej sali Zamku
Grodziec. Wartość dofinansowania zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego wyniosła 50 000,00 zł.
2. Złożono rozliczenie zadania dotyczącego wymiany stolarki okiennej w dolnej sali Zamku
Grodziec. Wartość dofinansowania z Fundacji KGHM Polska Miedź – 50 000,00 zł.
3. Trwa przygotowywanie dokumentacji dotyczącej złożenia wniosku
o
dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
na konserwację muru lapidarium, wymianę wrót na podzamczu oraz okien w górnej sali
książęcej Zamku Grodziec.
4. Trwa przygotowywanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie na przebudowę
drogi nr 104283D w Wojciechowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
5. Podpisano umowę z Animatorem boiska Orlik 2012 na prowadzenie zajęć na Orliku podczas
ferii zimowych (od 1-14 lutego br.).
Oświata, organizacja, kadry
-----------------------------------------W dniu 9 stycznia 2016 r. upłynął termin klapania aplikacji na stanowisko kierownika Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie. W związku z tym, ze do w/w terminu nie wpłynęła żadna aplikacja,
zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot tworzący
jest zobowiązany ogłosić nowy konkurs w okresie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w
poprzednim konkursie. W związku z tym dnia 20 stycznia 2016 . na lamach Gazety Prawnej ukazało
się ponowne ogłoszenie o naborze. Termin składania aplikacji upłynie z dniem 19 lutego 2016 r.
Referat Finansów
---------------------------Sporządzono:
1. Sprawozdanie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie za grudzień 2015 r.
2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki
budżetowej za okres 01.01.2015 r.-31.12.2015 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów podatkowych gminy za okres 01.01.2015 r.3

31.12.2015 r.
4. Wezwania podatników podatku od transportu w sprawie złożenia w terminie deklaracji
podatkowej.
5. Dwie decyzje w sprawie udzielenia ulgi z tytułu kupna gruntów.
Podjęto:
1. Zarządzenie Nr 0050.62.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie
zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.
2. Zarządzenie Nr 0050.64.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 stycznia 2016r.w sprawie
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
3. Zarządzenie Nr 0050.63.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 stycznia 2016r.w sprawie
ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zagrodno na rok 2016.
Przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy w/w zarządzenia oraz
uchwały z sesji odbytej 29 grudnia 2015r.:
1. Nr XIV.70.2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016rok,
2. Nr XIV.69.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno
Przekazano kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania zmian w planie
finansowym.
Dokonano weryfikacji planów finansowych przedłożonych przez kierowników poszczególnych
jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zgodności z budżetem gminy na 2016rok.
Wysłano pisma informujące kierowników jednostek oraz sołtysów wsi o wysokości środków na ich
działalność ujętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2016.

Sporządzono oraz przesłano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Legnicy miesięczne sprawozdania za
grudzień 2015r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy Zagrodno zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi zarządzeniem Wójta.
Na bieżąco prowadzone są sprawy w zakresie finansów gminy oraz księgowane dochody i wydatki
Urzędu Gminy Zagrodno.
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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. Wydano jedną decyzję zezwalającą na usunięcie 4 drzew dla Powiatowego
Zarządu Dróg w Złotoryi rosnących w pasie drogi powiatowej w miejscowości
Radziechów.
3. 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.
4. Odłowiono 2 bezdomne psy w miejscowości Łukaszów i Radziechów oraz 6 szt.
szczeniaków w miejscowości Radziechów. Ponadto zgłoszono do odłowienia 1 bezdomnego
psa w miejscowości Zagrodno.
5. Wydawane są wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej pomocy de minimis
w rolnictwie.
Gospodarka odpadami
-------------------------------1. Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w grudniu 2015 r.
odebrano:
-

90,76 t zmieszanych odpadów komunalnych,
4,34 t zmieszanych odpadów opakowaniowych,
4,19 t opakowań szklanych,
0,49 t opakowań z tworzyw sztucznych,
0,92 t odpadów wielkogabarytowych,
0,40 t zużytych opon,
2,96 t zmieszanych odpadów z betonu oraz gruzu ceglanego.

2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczął wobec Gminy Zagrodno
postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie w
2014 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
3. Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Kultura fizyczna i sport
----------------------------------1. Na podstawie złożonych sprawozdań końcowych rozliczona została dotacja celowa na
realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w roku 2015.
2. Zarządzeniem nr 0050.65.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 stycznia 2015 r. ogłoszony
został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016. Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania wynosi 115.000,00 zł.
Planowanie przestrzenne
---------------------------------------W dniu 30 grudnia 2015 r. w Gazecie Złotoryjskiej zostało zamieszczone Obwieszczenie Wójta
Gminy Zagrodno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XLIV.304.2014 Rady Gminy Zagrodno z
dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w obrębie Radziechów. Projekt będzie wyłożony w dniach od 7 stycznia
2016 r. do 28 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno. Dyskusja publiczna nad
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 8 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Zagrodno . Na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej nie zgłoszono uwag do projektu
planu. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany
miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zagrodno z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2016 r. Niniejszym
ogłoszeniem zawiadamia się również właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach w/w
projektu zmiany planu o możliwości złożenia uwag.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie
-------------------------------------------------------------------------------------------------Na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wnioski między innymi o
wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla GS Zagrodno w miejscowości Grodziec
nr 19 oraz w miejscowości Zagrodno nr 45 ( sklep spożywczo – przemysłowy nr 6) i przyznała
dofinansowanie dla :
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi - na specjalistyczne szkolenie pn. Studium
Pracy z Osobą Stosującą Przemoc - dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie w
nurcie interwencyjnym – kwotę po 800 zł za jedną osobę.
- ANIMATORA Boiska ORLIK 2012 w Zagrodnie na sfinansowanie wynagrodzenia za okres od 1
do 14 lutego br. tj. okres ferii zimowych- kwotę - 1200 zł
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- Grupy „AA” Zagrodno „ u Romana „ na dofinansowanie imprezy karnawałowej w której będą
wręczane paczki ze słodyczami dla dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz poczęstunek dla
uczestników spotkania - koszt 1600 zł.
Do pkt 3.
Radna Helena Strecker:
- Zgłosiła pilną potrzebę zamontowania lamp ulicznych w Olszanicy przy drodze koło posesji
p. Karasińskiego, p. Kuźniarza, i p.Kachniarza oraz przy drodze od byłych jałowników koło mostku
w okolicy posesji 126. Radna dodała, że mostek jest wysoki, nieobarierowany, w związku z czym na
tym odcinku drogi jest niebezpiecznie.
- Zgłosiła pilną potrzebę wymiany sprzętu pn. aquavibron w gabinecie rehabilitacji w Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie.
Radny Jan Łuc:
- Zapytał, na jakim etapie jest sprawa pozyskania działki od Agencji Nieruchomości Rolnych pod
boisko w Grodźcu.
- Zwrócił się o ponowne zamontowanie barierek na przepuście pod drogą w Grodźcu koło posesji
p. Guza. Poinformował, że zdemontowane barierki znajdują się na posesji p. Faryniarza w Grodźcu.
- Zgłosił, że budynek starej remizy w Grodźcu wymaga remontu. Poinformował, że w 1999 r.
budynek zajął p. Surówka jako Towarzystwo Przyjaciół Grodźca i od tego czasu nic tam nie zostało
zrobione.
- Zgłosił, że na suficie w świetlicy wiejskiej w Grodźcu ponownie pękają regipsy. Dodał, że ten sufit
był już remontowany.
Radny Jan Kotylak na prośbę mieszkańców wniósł o podjęcie działań mających na celu naprawę
drogi do działek nr 579 i 580 w Zagrodnie, tj. do byłej bazy SKR, jeżeli byłaby taka możliwość, przy
udziale środków z zewnątrz.
Radny Stanisław Olechowski:
- Wniósł o wszczęcie postępowania w celu odzyskania zapłaconej kary za samowolę budowlaną
wobec osoby, która do tego dopuściła.
- Poinformował, że po zakończeniu wymiany wodociągu w Grodźcu należałoby przystąpić do
wymiany wodociągu w Olszanicy na osiedlu. W uzasadnieniu powiedział, że gmina otrzymała z
KGHM 1.500.000,00 zł na wymianę wodociągów. Zamysłem tej dotacji było to, że gmina
doprowadzi wodę z Olszanicy do Grodźca, wymieni wodociąg w Grodźcu i po zakończeniu tej
inwestycji wymieni wodociąg na osiedlu w Olszanicy, gdzie mieszkają pracownicy i emeryci KGHM
Lubin. W budżecie gminy w poprzedniej kadencji zostały zabezpieczone środki na wykonanie
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dokumentacji na wymianę wodociągu na osiedlu w Olszanicy, ale ówczesny wójt odstąpił od tego ze
względu na to, że proces legalizacji samowoli budowlanej przedłużał się. Radny wniósł o
przeznaczenie na realizację tego zadania środków, które nie zostaną wykorzystane na budowę
wodociągu w Grodźcu.
- Poinformował, że Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie w roku 2013 otrzymał z budżetu gminy
dotację w wysokości 200 tys. zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Olszanicy. Wykonania
tego zadania podjęła się firma EUROWATER, która zaleciła wymianę systemu sterowania, budowę
trzeciej studni i budowę zbiornika na wodę. Z otrzymanych 200 tys. zł sfinansowano koszty
wykonania dokumentacji modernizacji stacji i cząstkowego remontu sterownika. Pozostałe środki
nie zostały wykorzystane. Budowa studni była uzależniona od wykupienia gruntów przy stacji i one
zostały wykupione. Na stacji uzdatnia wody w Olszanicy są dwie studnie , a stacja zaopatruje w wodę
połowę miejscowości gminy, jest punktem newralgicznym gminy. Radny stwierdził, że obecnie musi
być wiercona kolejna studnia ze względu na kolmatację. Zalecona została także budowa zbiornika
na wodę, ponieważ w niedługim czasie cała Olszanica będzie miała brudną wodę z tego powodu, że
woda nie będzie dochodziła do końca miejscowości . Będzie tak dlatego, że woda ze studni jest
podawana bezpośrednio do wodociągu. Brudna woda w sieci jest już na wysokości leśniczówki.
Radny wniósł o wybudowanie zbiornika na wodę, trzeciej studni oraz dokończenie remontu
sterownika na stacji uzdatniania wody w Olszanicy.
- Zapytał, czy rada gminy będzie miała wpływ na wygląd sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Zagrodnie, czy projekt będzie taki , jaki wypracowała poprzednia rada.
Radny Piotr Siwak:
- Zwrócił się o wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie drogi w obrębie osiedla
mieszkaniowego w Łukaszowie.
- Poinformował, że w Urzędzie Gminy Zagrodno jest sprzęt nagłaśniający, który podobno jest
zepsuty i nie wiadomo, co się z nim dzieje. Wniósł o naprawienie tego sprzętu.
- Zwrócił się przywiezienie jednej wywrotki tłucznia na drogi w Łukaszowie.
- Zgłosił pilną potrzebę rozbudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z
drogą gminną w Łukaszowie oraz wybudowania chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej.
Radny poinformował, że obecnie na tym skrzyżowaniu przejście dla pieszych przez drogę
wojewódzką zaczyna się i kończy w wejściu do rowu.
Radna Danuta Kuźniar:
- Zwróciła się o poinformowanie, dlaczego w gminie Chojnów nadal obowiązuje zwolnienie
cmentarzy z opłat za odbiór odpadów komunalnych, a w naszej gminie już nie obowiązuje od
ubiegłego roku.
- Zwróciła się o wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie drogi do budynku
wielorodzinnego nr 9 w Modlikowicach.
- Zwróciła się o zamontowanie lamp ulicznych przy drodze w Modlikowicach w stronę stawów, gdzie
są dwa nowe domy. Radna dodała, że przy tej drodze są słupy, na których można zamontować
lampy.
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Radna Teresa Doktor zwróciła się o zapoznanie się z możliwością gazyfikacji gminy przy pomocy
środków z zewnątrz.
Radny Tomasz Herbut:
- Zapytał, na jakim jest etapie jest sprawa budowy placu zabaw dla dzieci w Zagrodnie, w okolicach
posesji p. Chojeckich.
- Zapytał, czy podłoga w sali gimnastycznej w Gimnazjum w Zagrodnie nadal jest śliska, czy coś w
tej sprawie zostało zrobione.
Radny Czesław Gap:
- Zapytał, kiedy zostanie zamontowana lampa uliczna koło świetlicy na osiedlu w Zagrodnie.
- Zwrócił się o postawienie ławki przy chodniku dla pieszych, w połowie drogi od ośrodka zdrowia w
kierunku osiedla w Zagrodnie. Radny poinformował, że na osiedlu mieszka wiele starszych osób,
które schodzą pieszo do ośrodka zdrowia, a często mają duże trudności z pokonaniem tego odcinka
drogi bez odpoczynku.
- Zwrócił się przejęcie przez gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych działki położonej naprzeciw
bloków 181 i 182. Poinformował, że Agencja nie dba o tą działkę, po placu zabaw, który był
urządzony na tej działce, pozostały stare urządzenia.
- W związku z nakładanymi na gminę karami zapytał, czy w gminie nie ma rozumnych pracowników.
Radny Grzegorz Laszkiewicz zwrócił się o nawiezienie tłucznia na drogę z Wojciechowa do
Brochocina i z Wojciechowa w kierunku Nowego Wojciechowa.
Radna Anna Senko zwróciła się o zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na remont
przepustów na drodze gminnej w Radziechowie na odcinku od szkoły do kościoła. Radna
poinformowała, że na sporym odcinku tej drogi dywanik asfaltowy jest załamany. Naprawy wymaga
także przepust. Dodała, że po tej drodze do magazynów jeżdżą duże i ciężkie auta, droga jest
pochylona.
Radny Franciszek Szklarz zaproponował, aby radni przed przystąpieniem przez gminę do remontu
którejkolwiek z dróg dokonali ich oględzin pod kątem tego, które z nich wymagają naprawy w
pierwszej kolejności, a z remontem których można poczekać.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 r. Zapytał, czy radni mają pytania
do sprawozdania, a następnie w związku z ich brakiem uznał sprawozdanie za przyjęte.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Do pkt 5.
1/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów
położonych w miejscowości Łukaszów do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wójt gminy Tadeusz Szklarz odczytał projekt uchwały.
Sekretarz gminy Urszula Kindler omówiła projekt uchwały.
Radna Helena Strecker zapytała, czy grunty, o których mowa w projekcie uchwały, po włączeniu do
strefy ekonomicznej będą nadal własnością gminy.
Radca prawny Marian Tarnowski w odpowiedzi poinformował, że grunty będą nadal własnością
gminy, gmina będzie je sprzedawała pod inwestycje, a do strefy – spółki będzie odprowadzane z
tych sprzedaży ok. 20 % z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne. Stwierdził, że efekt dotychczas
prowadzonych rozmów przez wójta gminy w temacie włączenia gruntów położnych w Łukaszowie do
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej należy uznać za sukces, chociaż droga przystąpienia gminy
do spółki jest jeszcze daleka. Dodał, że jeżeli gmina przystąpi do spółki, to wójt będzie musiał czynić
starania o pozyskanie inwestorów. Poinformował, że przystąpienie gminy do spółki może przynieść
same korzyści, gmina nie będzie już tylko sektorem rolniczym. Przypomniał, że grunty, które
proponuje się włączyć do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod przemysł.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że sprzedanie przedmiotowych gruntów rolnikom byłoby
możliwe po zmianie planu i klasyfikacji gleby. Przypomniał, że nie raz padały zarzuty, że strefa w
Łukaszowie nie jest zagospodarowana, w związku z czym rozmowy w tym temacie były prowadzone
już od kilku miesięcy. Poinformował, że przystąpienie do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
wiąże się ze spełnieniem przez gminę wielu warunków, ale jeżeli ma się coś zmienić, to trzeba
zaryzykować. Dodał, że gmina zawsze będzie miała prawo do wycofania się ze strefy.
Poinformował, że decyzja co do tego, jaka działalność będzie prowadzona w obrębie strefy, będzie
należała do władz naszej gminy. Nadmienił, że bezrobocie w naszym powiecie wynosi ponad 20 % i
jest jednym z najwyższych w Polsce.
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako
jedyna strefa ekonomiczna w kraju została Dimanetem Forbesa 2016. Wyróżnienia były przyznawane
firmom najszybciej zwiększającym swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat.
Radny Grzegorz Laszkiewicz poddał pod rozwagę wyłączenie terenów zielonych z proponowanej do
włączenia do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej części działki o powierzchni 170 ha.

Radca prawny Marian Tarnowski poinformował w odpowiedzi, że możliwe jest przekazanie
mniejszego areału do strefy, ale wiązałoby się z to z koniecznością dokonania podziału działki.
Radny Grzegorz Laszkiewicz zapytał, ile będzie kosztowało przygotowanie dokumentacji związanej z
wprowadzeniem gruntów w Łukaszowie do strefy legnickiej.
10

Wójt gminy Tadeusz Szklarz w odpowiedzi powiedział, że nie wie jakie będą koszty przygotowania
dokumentacji, ale będą niższe od korzyści wynikających z przystąpienia gminy do strefy.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że powierzchnia całej dział ki nr 144/2 wynosi 208
ha, ale miejscowy plan jest uchwalony dla 170 ha. W ramach miejscowego planu wydzielono obszary
przemysłowe, zieleni izolacyjnej, pod drogi. Jest to jednolita powierzchnia, nie podzielona
geodezyjnie.
Radny Tomasz Herbut zapytał, czy gmina będzie miała podatek od działalności, która będzie
prowadzona na gruntach włączonych do strefy.
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że strefy korzystają ze zwolnień, ale one są
terminowe. Powtórzył, że proces wejścia do spółki jest długi, a wójt będzie musiał być bardzo
aktywny w poszukiwaniu inwestorów.
Radny Walenty Luszniewski poddał pod rozwagę propozycję włączenia do strefy gruntów o pow. 50
ha. Poinformował, że farmy wiatrowe z jednej strony i strefa przemysłowa z drugiej strony mogą
spowodować brak zainteresowania działkami budowlanymi, które gmina ma do zbycia w
Łukaszowie
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że inwestorzy budują już przy strefach domy dla
swoich pracowników. Stwierdził, że w chwili obecnej nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy działki
stracą na wartości, czy zyskają.
Radny Jan Kotylak powiedział, że jego zdaniem lepiej będzie włączyć do strefy większy obszar,
ponieważ w przyszłości od gminy będzie zależało, czy on będzie wykorzystany w całości, czy nie ,
komu będzie zbywany i na jaką działalność. Ponadto zaproponował wykreślenie z § 1 projektu
uchwały wyrazu „położonych” wpisanego po przecinku przed słowami „na działce oznaczonej”.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 15 radnych i
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów
położonych w miejscowości Łukaszów do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XV.73.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na włączenie gruntów położonych w miejscowości Łukaszów do Legnickiej Specjalnej Strefy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ekonomicznej 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 zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2016. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu 21
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stycznia 2016 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 XV.74.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 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 projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji
Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu 21 stycznia 2016 r.
Sekretarz gminy Urszula Kindler omówiła projekt uchwały.
Radna Teresa Doktor zaproponowała, aby w § 3 pkt 5 wyraz „przywóz” został zastąpiony wyrazem
„przyjęcie”. W uzasadnieniu poinformowała, że pszok nie ma możliwości nadzorowania przywozu
odpadów, ma jedynie możliwość nadzorowania przyjęcia odpadów.
Radny Grzegorz Laszkiewicz stwierdził, że przedmiotowa uchwała jest w pewnej części sprzeczna
z regulaminem pszok, ponieważ w regulaminie jest zapisane, że ilość odpadów przyjmowanych do
pszok- u określa się wagowo, a okazało się, że odpady przyjmowane w pszok-u nie będą ważone,
ponieważ nie ma wagi.
Sekretarz gminy Urszula Kindler wyjaśniła, że w ramach autokorekty regulamin jest właśnie
zmieniany, osoba przyjmująca odpady w pszok-u będzie określała ich ilość w metrach
sześciennych.
Radny Stanisław Olechowski poinformował, że dla niego problemem jest § 2 pkt 10. Zwrócił uwagę,
że pszok został wybudowany za ogromne pieniądze, a okazało się, że mogą być w nim przyjmowane
wyłącznie odpady komunalne. Zwrócił się o wykreślenie punktu 10 z § 2, a jeżeli to nie jest
możliwe, zwrócił się o przygotowanie do uchwalenia na najbliższą sesję jednolitego tekstu
przedmiotowej uchwały , ponieważ będzie on pomocny przy przygotowaniu specyfikacji
przetargowej na odbiór odpadów komunalnych.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że w regulaminie musi być określone, jakich
odpadów nie może przyjmować pszok. Zwróciła uwagę, że jak sama nazwa wskazuje, pszok jest
punktem selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Do czerwca br. gmina ma zawartą umowę na
odbiór odpadów komunalnych z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Złotoryi. W ramach
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opłat za odbiór odpadów komunalnych to przedsiębiorstwo będzie odbierało odpady komunalne z
pszok-u, ale tylko te, na odbiór których ma zezwolenie. W nowym przetargu, który będzie ogłoszony
na odbiór odpadów komunalnych, zostaną uwzględnione dodatkowe rodzaje odpadów
komunalnych, które będą mogły być oddawane do pszok-u. Po rozstrzygnięciu przetargu radzie
gminy zostanie przedłożony do uchwalenia nowy projekt uchwały w tej sprawie, z nowym projektem
regulaminu, a na tą chwilę gminie zależy na uruchomieniu pszok-u i może to być zrobione w oparciu
o aktualną umowę z RPK w Złotoryi.
Radny Stanisław Olechowski stwierdził, że przed budową pszok-u chyba było za mało informacji,
ponieważ teraz okazuje się, że wszystko jest inaczej, pszok będzie przyjmował wyłącznie odpady
komunalne, a z pozostałymi odpadami mieszkańcy nadal będą mieli problem.
Radna Teresa Doktor poinformowała, że przystępując do budowy pszok-u wszyscy byli przekonani, że
będzie można tam oddawać wszystkie odpady. W dyskusji z firmą, która przygotowywała gminie
koncepcję gospodarowania odpadami była mowa o dużych oponach, innych odpadach, a okazało
się, że to nie są odpady komunalne.
Radny Stanisław Olechowski potwierdził, że na spotkaniach z firmą Westmor Consulting oraz przy
podejmowaniu decyzji o budowie pszok-u była mowa o innych odpadach. Dodał, że to wszystko jest
w dokumentacji opracowanej przez tą firmę dla gminy. Poinformował, że chodzi o to, żeby w
specyfikacji przetargowej były uwzględnione inne rodzaje odpadów, które mogłyby być
przyjmowane w pszok-u w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz za odpłatnością.
Radny Tomasz Herbut wniósł, aby Urząd Gminy niezwłocznie przygotował dla mieszkańców
informację o tym, jakie odpady można przywozić do pszoku-u , jakie ilości a także o tym, gdzie
można oddawać odpady pozostałe – z podaniem adresów i nazw firm oraz numerów telefonów
kontaktowych.
Sekretarz gminy Urszula Kindler , w odniesieniu do wniosku złożonego przez radną Teresę Doktor
poinformowała, że w § 3 pkt 5 projektu uchwały wyraz „przywóz” nie może być zamieniony na wyraz
przyjęcie, ponieważ wyraz przywóz dotyczy w tym przypadku samochodów wjeżdżających na rampę
pszok-u. Wyjaśniła, że obsługa pszok-u musi pilnować, aby na rampę nie wjeżdżały duże, ciężkie
samochody, ponieważ rampa może się zawalić.
Radna Teresa Doktor wycofała wniosek.
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 14 głosami „za”, przy jednym głosie
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XV.75.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr
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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 zmieniającej uchwałę w sprawie poboru
podatków od osób fizycznych w drodze inkasa. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy
na wspólnym posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 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 XV.76.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa 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 diet i zasad zwrotu kosztów podróży
dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zagrodno. Dodał, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i
Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na wspólnym posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r.
Sekretarz gminy Urszula Kindler omówiła projekt uchwały.
W odpowiedzi na pytanie sołtysa wsi Olszanica Anny Lisowskiej przewodniczący rady gminy Walenty
Luszniewski potwierdził, że sołtys będzie otrzymywał dietę za udział w sesji rady gminy w wysokości
50 zł oraz dietę miesięczną w wysokości 150 zł za pełnienie funkcji sołtysa, niezależną od udziału
w sesji.
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że według niego diety za udział w sesji w wysokości
50 zł przyznanej przedmiotową uchwałą nie otrzyma sołtyso-radny. Dodał, że w dniu 19 maja 2016 r.
w Sądzie Okręgowym w Legnicy odbędzie się rozprawa-apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w
Złotoryi w sprawie o zapłatę zaległych diet sołtyso -radnemu.
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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 XV.77.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie diet i zasad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------6/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 w dniu 21 stycznia 2016 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 XV.78.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę 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 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
-----------------------------------------------------Do pkt 6.
1/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy za
2015 r. Zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania, a następnie w związku z ich brakiem uznał
sprawozdanie za przyjęte.
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Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy za 2015 r. stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
2/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia za
2015 r. Zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania, a następnie w związku z ich brakiem uznał
sprawozdanie za przyjęte.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia za 2015 r. stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Do pkt 7.
1/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali plan pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na 2016 r.
Zapytał, czy radni mają propozycje zmian do planu pracy komisji, a następnie w związku z ich brakiem
uznał plan pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy za przyjęty.
Plan pracy Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na 2016 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
2/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali plan pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na 2016 r.
Zapytał, czy radni mają propozycje zmian do planu pracy komisji, a następnie w związku z ich brakiem
uznał plan pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia za przyjęty.
Plan pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na 2016 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Do pkt 8.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że radni otrzymają na piśmie odpowiedzi na złożone
interpelacje i zapytania.
Radca prawny Marian Tarnowski ustosunkował się do interpelacji i wypowiedzi radnych z ostatniej
i bieżącej sesji, w których znalazły się uwagi na temat wykonywanej przez niego pracy na rzecz
Urzędu Gminy Zagrodno.
Poinformował, że:
Na jednej z sesji w poprzedniej kadencji powiedział, że zgodnie z wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego gmina jest zobowiązana do dostarczania lokalu mieszkalnego osobie uprawnionej
do niego na mocy wyroku sądowego, a jeżeli go nie posiada jest zobowiązana do ponoszenia
kosztów związanych z odszkodowaniem z tego tytułu.
Osoba, która uszkodziła sobie stare auto na drodze gminnej w Olszanicy z powodu
wysypanego na jej środku tłucznia domagała się w sądzie odszkodowania w wysokości 5 000,00 zł,
sąd zasądził niższe odszkodowanie. P. Podbielski powiedział, że to sołtys wsi kazał wysypać tłuczeń
tam, gdzie on został wysypany.
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Sprawa samowoli budowlanej , za którą gmina zapłaciła karę, zawisła przed Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Złotoryi jako organem administracji rządowej, a on, jako
radca prawny, jest zatrudniony w samorządowym powiecie złotoryjskim, który to powiat nie ma nic
wspólnego ze sprawą legalizacji tej samowoli. Wypowiedź, że radca prawny nie dba o interesy
gminy, bo reprezentuje interesy powiatu, jest nieporozumieniem.
Przygotował zawiadomienie do prokuratury oraz zwolnienie dyscyplinarne , które w jego
obecności zostało przez p. Podbielskiego przyjęte. Potem to zostało zmienione, o czym nie miał
żadnej wiedzy.
Do pkt 9.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Do pkt 10.
1/

Radny Jan Kotylak:

- Zaproponował zakup dyktafonu do nagrywania obrad sesji.
- Złożył pod dyskusję wniosek o ustalenie stałego terminu obrad sesji i komisji oraz o dostarczanie
radnym materiałów na kilka dni przed posiedzeniem. Poinformował, że taka organizacja pracy
umożliwi radnym planowanie czasu, które zapewni udział w posiedzeniach oraz prowadzenie na
tych posiedzeniach merytorycznych dyskusji, ponieważ każdy radny będzie miał czas na zapoznanie
się z materiałami.
2/
Radny Stanisław Olechowski zwrócił uwagę, że rada gminy otrzymuje do uchwalenia w
ramach autokorekty dużo uchwał zmieniających wcześniej podjęte uchwały. Zwrócił się o
przesyłanie radnym wraz z materiałami na sesje rozstrzygnięć nadzorczych do tych uchwał.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że nie było rozstrzygnięć nadzorczych do tych
uchwał, uchwały są poprawiane w ramach autokorekty. Do nadzoru wojewody przesyłane są do
sprawdzenia projekty uchwał, ale służby te nie zawsze zauważą nieprawidłowości, w związku z czym
podjęte przez radę gminy uchwały z wadą prawną są poprawiane w ramach autokorekty.
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że z rozstrzygnięciem nadzorczym nie zawsze należy
się zgadzać, można go zaskarżyć z pozytywnym skutkiem dla rady gminy.
3/
Radny Franciszek Szklarz wniósł o jak najszybsze wszczęcie sprawy za sfałszowany podpis,
żeby nie przedawniła się.
4/
Radna Teresa Doktor zwróciła uwagę, że na posiedzeniach rady gminy, których tematem był
regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, powinien być kierownik Zakładu Usług
Komunalnych w Zagrodnie Stanisław Karkowski.
5/

Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska:

- Poinformowała, że sprawa zamontowania lamp ulicznych przy drodze koło posesji p.
Karasińskiego, p. Kuźniarza i p. Kachniarza oraz zamontowania barierek na mostku koło posesji nr
126 w Olszanicy była już zgłaszana. Dodała, że spadając z tego mostku można stracić życie.
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- Poinformowała, że wieś Olszanica do tej pory nie dostała tablicy ogłoszeń, chociaż wójt gminy
składał taką obietnicę.
- Poinformowała, że poprawiany przez p. Kmitę dach na budynku świetlicy wiejskiej w Olszanicy
nadal przecieka. Dodatkowo na całym suficie pomieszczenia biblioteki, gdzie p. Piszczałka likwidował
komin, pojawiły się także mokre plamy.
6/
Sołtys wsi Wojciechów Antonina Rystau zgłosiła, że w okresie zimowym są odśnieżane i
posypywane tylko drogi główne, drogi powiatowe i wojewódzkie przebiegające przez małe,
boczne miejscowości nie są posypywane.
7/

Sołtys wsi Jadwisin Stanisława Gibas:

- Poinformowała, że oświetlenie uliczne w Jadwisinie także wymaga rozbudowy, za rzeką nie ma
oświetlenia, a światło dwóch lamp przy drodze powiatowej zasłaniają gałęzie drzew.
- Poinformowała, że zgromadzony przez wieś Jadwisin tłuczeń na remont dróg decyzją p. Jana z
Urzędu Gminy został wysypany w błoto przy świetlicy podczas budowy kontenera dla sportowców.
Ponadto przy budowie kontenera dla sportowców spad, zamiast w stronę rzeki, został wykonany w
kierunku podwórka przed świetlicą. Przed świetlicą są obecnie dwa szamba, dodatkowo zasypane
tak, jak nie powinny być zasypane.
- Zwróciła się o dowiezienie dwóch wywrotek tłucznia na drogi w Jadwisinie.
- Zapytała, czy most przez rzekę w Jadwisinie zostanie przebudowany.
- Poinformowała, że zgodnie z uzgodnieniami, prąd na potrzeby budowy kontenera dla sportowców
w Jadwisinie był pobierany ze świetlicy wiejskiej, świetlica w tym celu była codziennie udostępniana,
a teraz p. Jan z Urzędu Gminy twierdzi, że firma miała agregat prądotwórczy.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz wyjaśnił, że o lokalizacji szamba decydują służby sanitarne.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził, że każdy projekt na zaplanowane przez
gminę zadanie do realizacji w danym sołectwie w trakcie opracowywania powinien być
konsultowany z sołtysem czy radnym na terenie, gdzie zadanie będzie wykonywane.
8/
Sołtys wsi Wojciechów Antonina Rystau zwróciła się o nawiezienie tłucznia na drogi w
Wojciechowie, tj. na kolonię i do Brochocina .
9/
Radny Czesław Gap zapytał, czy na placu zakupionym przez gminę na osiedlu w Zagrodnie
będzie urządzany parking dla szkoły, czy coś w tym temacie będzie robione.
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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