Protokół Nr XVI.2016
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 23 lutego 2016 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 15.15
W sesji uczestniczyło 13 radnych na stan 15; radni nieobecni Teresa Doktor i Tomasz Herbut.
Ponadto udział wzięli:
-----------------------------1/ Tadeusz Szklarz
2/ Marian Tarnowski
3/ Antonina Rystau
4/ Anna Lisowska
5/ Stanisława Gibas
6/ Bartosz Janik
7/ Lilianna Sieradzka
8/ Krzywosława Skuła

-

Wójt Gminy
Radca Prawny
Sołtys wsi Wojciechów
Sołtys wsi Olszanica
Sołtys wsi Jadwisin
Sołtys wsi Grodziec
Sołtys wsi Zagrodno
Radziechów

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Do pkt 1.
Obradom przewodniczył przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski, który po dokonaniu
otwarcia i powitaniu zebranych stwierdził ich prawomocność. Następnie poinformował, że radni
wraz z zawiadomieniami na sesję otrzymali porządek obrad i zapytał, czy są wnioski w sprawie jego
zmiany. Wobec braku wniosków odczytał porządek sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja o złożonej skardze na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zagrodnie.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami:
Ochrona środowiska i rolnictwo
---------------------------------------------
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1. Z informacji przedłożonych przez przedsiębiorców wynika, że w okresie
sprawozdawczym nikt nie zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych.
2. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wycieku ścieków do rzeki Skora
w Zagrodnie na wysokości posesji nr 49.
3. Wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie 27 drzew dla osób fizycznych oraz 1
decyzję dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi na usunięcie 1 drzewa rosnącego w
pasie drogi powiatowej w miejscowości Uniejowice.
4. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu Delegatura w Legnicy o dofinansowanie do usunięcia wyrobów
zawierających azbest w kwocie 23 185 zł. Całkowity koszt zadania będzie wynosił
27 278,48 zł. Gmina na to zadanie będzie musiała ponieść koszty 4 091,48 zł. Ogółem
przy pozyskaniu tych środków z dofinansowania skorzysta 15 właścicieli nieruchomości,
a usuniętych zostanie 2551 m² płyt azbestowych.
5. Sporządzono sprawozdania:
- RRW-10 ze stanu ilościowego i utrzymania urządzeń melioracyjnych,
- RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi,
- SG-01 /4- ZOŚ dot. nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i
gospodarki wodnej,
- SG-01 w zakresie leśnictwa i ochrony Środowiska.
6. Wydawane są wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie.
Gospodarka odpadami komunalnymi
--------------------------------------------------------1. Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w styczniu 2016 r.
odebrano:
- 62,66 t zmieszanych odpadów komunalnych,
- 5,00 t opakowań szklanych,
- 0,40 t opakowań z tworzyw sztucznych.
2. W dniu 10 lutego 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Delegatura w Legnicy została przeprowadzona rozprawa administracyjna w sprawie
nałożenia na Gminę Zagrodno 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 (szacowana wysokość kary –
2.384,00 zł).
3. Aneksem nr 1/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. wprowadzono zmiany do umowy
nr FZ.271.6.2015 z dnia 16 lipca 2015 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Zagrodno, w zakresie zmiany osób reprezentujących
Wykonawcę.
4. Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2

Kultura fizyczna i sport
--------------------------------1. Zarządzeniem nr 0050.69.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 4 lutego 2016 r. unieważniony
został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016, ogłoszony Zarządzeniem
Nr 0050.65.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.
2. Zarządzeniem nr 0050.70.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 4 lutego 2016 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 133.000,00 zł.
Referat Finansów
----------------------------Podjęto:
1. Zarządzenie Nr 0050.66.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 stycznia 2016r. zmieniające
wydatków budżetu na kwotę 19.584,80 zł.
2. Zarządzenie Nr 0050.71.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 lutego 2016r.zwiększające plan
dochodów i wydatków budżetu o kwotę 409,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w
planie wydatków na kwotę 813,31 zł.
Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy Zagrodno zgodnie ze zmianami
wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta.
Sporządzane są oraz przesyłane roczne sprawozdania za 2015r.:
Rb 27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
Rb 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych;
Rb 27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami;
Rb 50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
Rb 50 – kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań i tytułów dłużny oraz poręczeń i gwarancji;
Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
Rb NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
Rb Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej osoby prawnej utworzonej
na podstawie odrębnych zadań w celu wykonywania zadań publicznych,
Rb N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej osoby prawnej utworzonej
na podstawie odrębnych zadań w celu wykonywania zadań publicznych, ,
Rb-30S – półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów
budżetowych;
Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa
w art.23 ust.1 ustawy o finansach publicznych;
OŚ – 4g - Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora
finansów publicznych.
Sporządzono miesięczne sprawozdania za luty 2016r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
Przyjmowane są wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz
złożono wniosek o przekazanie dotacji celowej na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Sporządzono 1906 decyzji w sprawie wymiaru podatków należnych gminie na rok 2016.
Na bieżąco prowadzone są sprawy w zakresie finansów gminy oraz księgowane dochody i wydatki
Urzędu Gminy Zagrodno.
Utrzymanie gminnej infrastruktury
------------------------------------------------1. Wybrano wykonawcę projektu na zadanie: budowa sali sportowej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Zagrodnie.
2. Dnia 10 lutego br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie wodociągu Olszanica-Grodziec.
3. Wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowej na przebudowy dróg dojazdowych w
miejscowościach Grodziec, Olszanica i Wojciechów.
4. Na bieżąco wykonywane są sprawozdania, opinie i uzgodnienia do projektów inwestycyjnych
realizowanych przez mieszkańców Gminy jak i inne podmioty gospodarcze.
Gospodarka nieruchomościami
------------------------------------------1. Zarządzeniem nr 0050.72.2016 z dnia 08 lutego 2016 r. Wójt Gminy Zagrodno ogłosił wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykazem objęta została działka położona w
miejscowości Uniejowice, oznaczona numerem 300 o pow. 1,23 ha. Okres obowiązywania
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umowy – 1 rok.
2. Dnia 17 lutego 2016 r. na stronie internetowej Gminy Zagrodno, tablicach ogłoszeń we wsi
Łukaszów oraz na łamach Gazety Piastowskiej ukazało się ogłoszenie o przetargu ustnym
ograniczonym do rolników indywidualnych gminy Zagrodno na dzierżawę nieruchomości
rolnej oznaczonej jako część dz. nr 144/2 (144/22 ) o pow. 14,00 ha . Przetarg odbędzie się
dnia 18 marca 2016 r. o godz. 10.00. Wadium należy uiścić do dnia 11 marca 2016 r. Komplet
wymaganych dokumentów należy złożyć również do dnia 11 marca 2016 r.
3. W drodze zapytania ofertowego dotyczącego obsługi geodezyjnej Gminy Zagrodno wybrano
najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę z firmą Biuro Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami „Geo-Gold” Jan Tuchowski ul. M. Konopnickiej 13, 59-500 Złotoryja.
4. W drodze zapytania ofertowego dotyczącego wyceny nieruchomości wybrano
najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę z firmą POSESJA – BIS, ul. Groszowa 11,
58500 Jelenia Góra.
5. Wpłynęły cztery wnioski o przydział lokali mieszkalnych.

Planowanie przestrzenne
-------------------------------------1. Do dnia 12 lutego br. nie wpłynęły żadne uwagi – wnioski dotyczące wyłożenia 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 .
2. Gminna Komisja Architektoniczno- Urbanistyczna po zapoznaniu się w dniu 11 lutego br. z
projektami pozytywnie zaopiniowała:
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu w
obrębie Modlikowice zgodnie z podjętą Uchwałą Nr X.45.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia
22 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno dla obszaru w obrębie
Modlikowice
oraz
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie
Modlikowice zgodnie z podjętą Uchwałą Nr X.46.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 lipca
2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Modlikowice.
3. W związku z wejściem w życie z dniem 18 listopada 2015 r. Ustawy o rewitalizacji
(Dz.U.poz.1777), która zmieniła treść art.15 ust. 1 i art. 10 ust.1 , pkt 7 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z
otrzymanymi pismami Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2015 r. i z dnia 8
grudnia 2015 r. zostało wysłane pismo do Wojewody z zapytaniem dot. dalszego
postępowania w odniesieniu do rozpoczętych procedur planistycznych.
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Do pkt 3.
Radny Jan Kotylak:
- Ponowił interpelację o wykonanie w roku bieżącym modernizacji drogi w Zagrodnie, w kierunku
byłej bazy SKR. Zaproponował sfinansowanie realizacji tego zadania z puli środków
zarezerwowanych na wykonanie projektu sali gimnastycznej, ponieważ podobno nie wszystkie
zostaną wykorzystane na ten cel. Ponadto ponowił propozycję podjęcia działań mających na celu
pozyskanie środków z zewnątrz na dofinansowanie modernizacji tej drogi.
- Zapytał, czy zlecając wykonanie projektu sali gimnastycznej zostaną ustalone parametry, które
umożliwią w przyszłości staranie się o środki z zewnątrz na realizację tego zadania. Poinformował, że
warunkiem otrzymania dofinansowania jest pełnowymiarowość obiektu.
Radny Piotr Siwak:
- Zwrócił się o udzielenie odpowiedzi w sprawie przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką w
Łukaszowie.
- Zwrócił się o przejęcie przez Gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych drogi na osiedlu w
Łukaszowie.
- Zwrócił się z prośbą o przywiezienie wywrotki tłucznia na drogi w Łukaszowie.
Radny Grzegorz Laszkiewicz odczytał treść interpelacji wniesionych w okresie miedzy sesjami:
- „Mieszkańcy wsi Wojciechów zwracają się z prośbą o utwardzenie drogi nr 226. Jest to droga
gminna o powierzchni szutrowej, która przebiega pomiędzy zabudowaniami na Nowym
Wojciechowie. Ta droga jest dalszą częścią dróg gruntowych o nr 531, 264/1, 264/2, 229/1, 229/2,
które zgodnie z interpelacją z dnia 02.11.2015 r. zostały wciągnięte w plan inwestycyjny gminy.
Wszystkie w/w drogi stanowią nierozłączną całość traktu komunikacyjnego łączącego nie tylko
Wojciechów z Nowym Wojciechowem, ale również łączącym Gminę Chojnów z Gminą Zagrodno.
Z inicjatywy mieszkańców Nowego Wojciechowa oraz Konradówki prowadzone są rozmowy z Gminą
Chojnów w sprawie remontu i utwardzenia dalszej części drogi 226 ( tj. droga o nr 837), która jest
łącznikiem między miejscowościami. Remont i utwardzenie bitumiczne ( z możliwością
dofinansowania z FOGR) w/w dróg ma kolosalne znaczenie komunikacyjne nie tylko dla mieszkańców
Nowego Wojciechowa, ale również dla wszystkich rolników posiadających pola wzdłuż drogi. Za
słusznością ewentualnej inwestycji przemawia fakt, mieszkańcy tej części naszej Gminy przez całe
dekady nie miały znaczącego wsparcia w poprawie infrastruktury ze strony Urzędu Gminy. Proszę o
pozytywne rozpatrzenie interpelacji mieszkańców naszej Gminy.”

- „W związku z potwierdzeniem się informacji o inwestycji w postaci ogrodzenia siatką pasa
autostrady A4, którą przeprowadzi Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad pragnę zgłosić potrzebę
interwencji Urzędu Gminy w celu zapewnienia ciągu komunikacyjnego dla rolników. Sprawa dotyczy
drogi o nr 107/2 i 107/1 w obrębie wsi Wojciechów. Droga ta zapewnia dojazd rolnikom do działek
5456/305, 92/2, 93/2, 94/2. Osobiście zapoznałem się z planami i mapami, których dotyczy
ogrodzenie autostrady A4 w GDDiA w Legnicy. Wizyta ta utwierdziła mnie w przekonaniu, że część
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drogi przebiegającej wzdłuż autostrady o nr 107/1 zostanie wyłączona z użytkowania przez
ogrodzenie. Wynika to z faktu, że ta część drogi przebiega na pasie zielonym autostrady( co widać na
załączonej mapce), który został wydzielony w okresie remontu autostrady. Droga obecnie posiada
dwa numery identyfikacji geodezyjnej co świadczy o tym, że w czasach, gdy GDDiA dokonywała
gruntów przyległych do A4 na potrzeby pasa zielonego, została również podzielona i wcielona do
autostrady. Rozmowy w GDDiA w Legnicy utwierdziły mnie w przekonaniu, że ogrodzenie autostrady
nie zapewni możliwości dojazdu do w/w działek rolnych ze względu na brak bramek. Część drogi i nr
107/1 zostanie wyłączona z możliwości użytkowania. GDDiA w Legnicy odmówiła możliwości zmiany
projektu ogrodzenia ze względu na wyłonienie w przetargu wykonawcy inwestycji. Według
uzyskanych informacji inwestycja ma być przeprowadzona do końca bieżącego roku. Proszę o pilne
zajęcie się tą sprawą i ustalenie jaki jest obecny statut drogi zgodnie z istniejącym Aktem
Notarialnym, ponieważ zapewnienie dojazdu do gruntów rolnych jest w obowiązkach Urzędu
Gminy.”
- Zgłosił, że na przybudówce świetlicy wiejskiej w Wojciechowie przecieka dach. Poinformował, że
ten dach został zrobiony dwa lata temu. Zwrócił się o udzielenie odpowiedzi, kto personalnie
prowadził nadzór budowlany nad tym zadaniem, kto dokonywał odbioru tego zadania, czy jest
jeszcze gwarancja.
Sołtys wsi Wojciechów Antonina Rystau w uzupełnieniu dodała, że świetlica w Wojciechowie była
wówczas także malowana wewnątrz, a na suficie wychodzą już plamy.
Radna Danuta Kuźniar:
- Zgłosiła pilną potrzebę opróżnienia śmietnika przy sklepie w Modlikowicach, w centrum wsi.
- Zwróciła się o położenie asfaltu na drodze w kierunku posesji pani sołtys w Jadwisinie.
Sołtys wsi Jadwisin Stanisława Gibas poinformowała, że tej drogi Gmina jeszcze nie naprawiała. Do
czasu podjęcia decyzji w sprawie asfaltowania zwróciła się o naprawienie jej nawierzchni przy
pomocy tłucznia.
Radny Stanisław Olechowski podziękował wójtowi za odpowiedzi na interpelacje złożone na
ostatniej sesji, a następnie zwrócił się o poinformowanie, czy dokumentacja projektowa na salę
gimnastyczną będzie całkiem nowa, czy oparta na typowym projekcie, a dostosowanym do naszych
potrzeb.
Radna Anna Senko:
- Zwróciła się o wystąpienie z prośbą do Gminy Chojnów o wyremontowanie odcinka drogi od
strony Radziechowa do stacji PKP w Okmianach. Dodała, że odcinek tej drogi położony w granicach
naszej gminy naprawia p. Walkowiak.
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- Zwróciła się o zabezpieczenie w tegorocznym budżecie gminy środków na kontynuację budowy
boiska w Radziechowie.
Radny Czesław Gap zapytał, czy zostanie założona lampa koło świetlicy na osiedlu w Zagrodnie.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że dnia 28 stycznia br. wpłynęła do
wójta gminy skarga pani Alicji Adamczak z Radziechowa na panią kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zagrodnie Bernadynę Siemianowską. W dniu 3 lutego 2016 r. wójt gminy
przekazał skargę do rady gminy celem załatwienia według właściwości. Odczytał treść skargi, a
następnie przekazał ją do Komisji Rewizyjnej celem zbadania zasadności postawionych w niej
zarzutów.
Do pkt 5.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że:
- Nie wiadomo, czy w budżecie gminy wystarczy środków finansowych na modernizację nawierzchni
drogi w Zagrodnie, w kierunku byłej bazy SKR.
- W dniu 3 marca br. jest umówiony z dyrektorem Agencji na spotkanie w przejęcia dróg z
dofinansowaniem na ich naprawę.
- Kamień nie jest wożony na drogi, ponieważ jest mokro i dopiero jest luty. Kamień będzie wożony.
- W ogrodzeniu przy autostradzie będą robione bramki. Sprawa będzie rozpatrywana.
- Zostanie sprawdzone, kto i za co odpowiadał przy rozbudowie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie.
- Do Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zagrodnie zostanie przesłane wystąpienie o opróżnienie śmietnika
przy sklepie w Modlikowicach.
- Do Gminy Chojnów zostanie przesłana prośba o wyremontowanie odcinka drogi od strony
Radziechowa do stacji PKP w Okmianach.
- Boisko w Radziechowie w pierwszej kolejności należy odwodnić.
- Dodatkowych lamp ulicznych będzie tyle, na ile wystarczy pieniędzy. Nie wiadomo także, gdzie one
zostaną założone.
Do pkt 6.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie – 13 głosami „za”.
Do pkt 7.
1/ Radna Helena Strecker zgłosiła pilną potrzebę zakupienia do gabinetu rehabilitacji Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie sprzętu do elektroterapii zamiast aqavibronu, o którego zakup
zwracała się wcześniej. Poinformowała, że aqavibron jest bardziej potrzebny.
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2/ Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski odczytał przesłane do wiadomości rady gminy
prośby Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie o zakup:
- drabiny DNW 3080/3,
- detektora wielogazowego MSA ALTAIR 4X,
- środka pianotwórczego Roteor M 6 400,
- wyposażenia zestawów ratownictwa medycznego.
3/
Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska poinformowała, że stan nawierzchni dróg po zimie jest
bardzo zły. Zgłosiła pilną potrzebę naprawy dróg w Olszanicy, tj. drogi powiatowej z Olszanicy
Garnczary do Radziechowa, drogi w kierunku posesji p. Urdy Jarosława, na której jest dziura na
dziurze oraz drogi w kierunku posesji p. Dobka. Tą drogą bardzo trudno jest jechać samochodem
osobowym ze względu na koleiny, które powstały od czasu, kiedy jeździ po niej samochód
odbierający odpady.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że na drogi gminne tłuczeń zostanie nawieziony,
natomiast o naprawienie drogi powiatowej z Garnczar do Radziechowa zostanie przesłana prośba
do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi.
4/
Sołtys wsi Wojciechów Antonina Rystau poinformowała, że sołectwo przeznaczyło środki
funduszu sołeckiego na wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy. Zwróciła się o doradzenie,
jakie ogrzewanie zastosować, ponieważ elektryczne jest zbyt drogie.
5/
Pani Krzywosława Skuła przedstawiła się jako osoba z Radziechowa, gdzie mieszka całe życie,
emerytowana nauczycielka. Poinformowała, że:
- W ośrodku zdrowia pani Kołodziej ludzie mówią, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zagrodnie petenci są źle traktowani przez osoby przyjmujące , zbywa się ich. Kobiety mówią, że
czują się jak poszczute, a to boli, ponieważ to jest nasze miejsce.
- W Radziechowie ludzie narzekają na urzędników Urzędu Gminy w Zagrodnie, na panią sekretarz,
która ma jakieś obowiązki, powinna znać przepisy, a zawsze mówi proszę poczekać, ja się muszę
zapytać radcy prawnego. Jedyną osobą, która wszystko wytłumaczy, powie gdzie załatwić sprawę,
da adres, telefon do firmy, jest pan Wiesław Łysak. Jeżeli ktoś się nie nadaje na stanowisko, to
trzeba mu podziękować, ponieważ mieszkańcy potrzebują ludzi kompetentnych. Gmina jest po to,
żeby ludziom służyła, ludzi trzeba naprowadzać.
- Rodzice uczniów szkoły w Radziechowie zostali poinformowani przez panią dyrektor Szewczyk, że
od września br. w szkole nie będzie klasy pierwszej, ponieważ nie ma siedmioro dzieci do tej klasy.
Szkoła jest po kapitalnym remoncie, w bezpiecznym miejscu, jest w niej dużo pomieszczeń. Pani
dyrektor nie chce spotykać się z rodzicami uczniów. Pani dyrektor brakuje uczniów do utworzenia
dodatkowego oddziału w Zagrodnie, ponieważ wtedy byłby zastępca dyrektora. Jej marzeniem jest,
aby dyrektorzy szkół byli mieszkańcami naszej gminy. Wszyscy powinniśmy się zastanowić nad tym,
co mamy, bo młodzi nam uciekną, powinniśmy wspólnie zrobić wszystko, żeby to mieć i
wykorzystać. Chciałaby powiedzieć o naszej gminie, że ma szczęście w niej żyć.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że jest zasmucony tym, co usłyszał. Zapewnił, że pani
sekretarz odsyła do radcy prawnego ludzi w sprawach, które tego wymagają, a konsultuje się z radcą
prawnym po to, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd. W odniesieniu do pracy pracowników
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Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie poinformował, że w Urzędzie Gminy jest
codziennie, w związku z czym każdy może do niego przyjść i powiedzieć, jaki ma problem, a on w
każdej chwili może zejść do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sprawę wyjaśnić, naprawić.
Zwrócił się o zgłaszanie spraw nie załatwionych przez urzędników. Zadeklarował, że jeżeli będą takie
przypadki, to taki pracownik nie będzie pracował.
W odniesieniu do szkoły poinformował, że dyrektorem może być osoba z naszej gminy, jeżeli wygra
konkurs. Konkurs na dyrektora szkoły w Zagrodnie obędzie się w tym roku. Dyrektora wybiera
komisja konkursowa. Sprawa dzieci siedmioletnich z Radziechowa będzie rozwiązana w taki sposób,
na jaki pozawala ustawa.
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że postępowanie pani sekretarz jest uzasadnione,
ponieważ niektóre sprawy są skomplikowane, wymagają zastanowienia i wiedzy prawniczej. W
Urzędzie Gminy załatwiane są sprawy, w których kumuluje się wiele dziedzin prawa. Mieszkańcy
gminy zawsze otrzymują od niego pomoc prawną, jeżeli o taką się zwrócą. Możliwe jest uzyskanie
porady przez telefon.
Pani Krzywosława Skuła poinformowała, że pani Siwakowska z Radziechowa pisze kronikę. Zwracała
się w Urzędzie Gminy o wgląd do akt osiedleńczych i takiej zgody nie otrzymała, ponieważ radca
prawny zabronił. Są na to pisma. W międzyczasie Urząd Gminy przekazał te akta do Archiwum w
Legnicy, gdzie akta te są udostępniane bez problemu, ale wymaga to od pani Siwakowskiej
dodatkowych nakładów finansowych na dojazdy do Legnicy i czasu.
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że nie przypomina sobie takiej sytuacji, jest całą
sprawą zaskoczony i zdziwiony.
Do pkt 8.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech
Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Luszniewski

10

