Protokół Nr XVII.2016
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 22 marca 2016 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 15.35
W sesji uczestniczyło 13 radnych na stan 15; radni nieobecni Anna Senko, Grzegorz Laszkiewicz.
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/ Lilianna Sieradzka
9/ Bernadyna Siemianowska

-

10/Stanisław Karkowski

-

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
radca prawny
sołtys wsi Wojciechów
sołtys wsi Olszanica
sołtys wsi Jadwisin
sołtys wsi Zagrodno
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zagrodnie
kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie

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.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Zagrodno do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w
północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego”
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 13 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. Informacja Wójta Gminy Zagrodno w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie
Gminy Zagrodno.
5. Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za 2015 r.
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za 2015 r.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zagrodnie,
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na rok 2016,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zagrodno,
- o zmianie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie,
- w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do
publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zagrodno,
- w sprawie przystąpienia Gminy Zagrodno do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn.
„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych
usług administracyjnych w północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego”.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zamkniecie sesji.
Do pkt 2.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami:
Fundusze unijne i zmówienia publiczne
----------------------------------------------------1. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach
programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na zadanie Budowa placu zabaw na działce nr 181 w
Zagrodnie (park k/ państwa Chojeckich).
Wartość zadania: 50 000,00 zł. Planowane dofinansowanie : 25 000,00 zł.
2. Gmina Zagrodno przystępuje do partnerstwa z Miastem Bolesławiec i sześcioma innymi
gminami, dotyczącego złożenia wniosku i wdrożenia działań związanych z E-usługami.
Projekt realizowany będzie w ramach programu Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego. Polegać będzie na umożliwieniu mieszkańcom gminy
załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz usprawnieniu systemu informatycznego
wewnątrz urzędu. Termin złożenia wniosku upływa: 31 marca 2016.
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3. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację
zadania: Wymiana stolarki okiennej, wykonanie wrót bramy oraz zabezpieczenie muru
lapidarium Zamku Grodziec. Wnioskowana kwota dofinansowania to 200 000,00 zł. Wartość
zadania: ok. 240 000,00 zł.
4. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczący
uczestnictwa w programie „Umiem Pływać”. Realizatorem programu jest Dolnośląska
Federacja Sportu. Otrzymano informację o przyznaniu dofinansowania dla zgłoszonych 15
dzieci z klas II i III tj. 10 wyjazdów na basen do Chojnowa, nauka pływania w kilku stylach pod
okiem Instruktora. Dofinansowaniem objęte jest prawie całe zadanie – pobyt na basenie,
instruktor oraz częściowo transport na basen do Chojnowa. Koszt transportu po stronie
gminy może wynieść ok. 300,00 zł.
5. Złożono roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2015.
6. Zamierzamy zgłosić lokalizację w Olszanicy pod budowę placu zabaw w ramach ogłoszonego
konkursu NIVEA. Konkurs polega na głosowaniu internetowym.

Utrzymanie gminnej infrastruktury
---------------------------------------------------1. Zadanie pn. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Wychowawczym w Zagrodnie –
podpisano umowę z wykonawcą projektu.
2. Budowa wodociągu w Grodźcu. Obecnie trwają czynności odbiorowe.
3. Legalizacja wodociągu Olszanica – Grodziec. Dnia 10.02.2016 uzyskano pozwolenia na
użytkowanie.
4. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości
Olszanica dz. 1058
5. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 104283D w
miejscowości Wojciechów .
6. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej w
miejscowości Grodziec dz. 611.
7. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej w
miejscowości Radziechów dz. 350.
8. Wyłaniani są projektanci na opracowanie kolejnych dokumentacji na przebudowę dróg w
Zagrodnie, Łukaszowie i w Grodźcu.
9. Zamontowano bariery energochłonne przy drodze na Zamek Grodziec.
10. Na bieżąco wykonywane są sprawozdania, opinie i uzgodnienia do projektów inwestycyjnych
realizowanych przez mieszkańców Gminy jak i inne podmioty gospodarcze.
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Gospodarowanie odpadami komunalnymi
------------------------------------------------------1. Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w lutym 2016 r.
odebrano:
- 73,74 t zmieszanych odpadów komunalnych,
- 3,94 t zmieszanych odpadów opakowaniowych,
- 7,09 t opakowań szklanych,
- 0,65 t opakowań z tworzyw sztucznych.
2. Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak
DL-DI.7062.6.2016 z dnia 17 lutego 2016 r. wobec Gminy Zagrodno wymierzona została kara
pieniężna w wysokości 2.384,- zł za nieosiągnięcie w 2014 r. wymaganego poziomu recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła.
3. Sporządzono i przekazano Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.
4. Przygotowano Informację z realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku na terenie Gminy Zagrodno za 2015 r.
5. Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Działalność kulturalna
-----------------------------W rezultacie dokonania zamówienia bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), w dniu 24 lutego 2016 r., na okres do
31 grudnia 2016 r., zawarta została umowa w przedmiocie świadczenia usługi transportu osobowego
na potrzeby Zespołów MACIERZANKA z Wojciechowa i SWOJACY z Zagrodna. Wykonawcą ww. usługi
została wybrana firma: Przewozy Autokarowe i Transport Ciężarowy „TRANSROB” – Barbara Nocuń,
Wilków 21, 59-500 Złotoryja 1. Wartość przedmiotu umowy przez cały czas jej trwania nie przekroczy
kwoty 6.800,- zł.
Kultura fizyczna i sport
-------------------------------Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert, podpisano umowy z klubami sportowymi: OLIMPIA Olszanica,
RADZIECHOWIANKA Radziechów, ORZEŁ Zagrodno i SKORA Jadwisin oraz przelano I transzę dotacji na
realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
roku 2016. Łączna kwota dotacji – 133.000,- zł
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Referat Finansów
-----------------------1. Podjęto Zarządzenie Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 marca 2016r.
zwiększające plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.592.000,00 zł. Jednocześnie
dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.862,00zł.
2. Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy Zagrodno zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta.
3. Poinformowano kierowników jednostek o wysokości środków na ich działalność ujętych w
zarządzeniu zmieniającym budżet roku 2016.
4. Sporządzono miesięczne sprawozdania za luty 2016r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
5. Sporządzono bilans z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
6. Trwają prace nad zarządzeniem Wójta Gminy Zagrodno w sprawie przyjęcia sprawozdania
rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za
2015 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od
1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
7. Przygotowano projekty uchwał na sesję Rady Gminy.
8. Przesłano do Prezesa UOKiK projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
z budżetu gminy Zagrodno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Zagrodno
celem zaopiniowania.
9. Przyjęto wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wystawiono 213 decyzji na zwrot podatku akcyzowego i oraz złożono wniosek o przekazanie
dotacji celowej na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
10. 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
sprawozdawczym nikt nie zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych.

w

okresie

2. Sporządzono informację w zakresie gospodarki odpadami ciekłymi za 2015 r.
3. Zostało wydanych 8 decyzji zezwalających na usunięcie 68 drzew dla osób
fizycznych oraz 2 decyzje dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy na usunięcie 4 szt. drzew
Odmówiono wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z gatunku (dąb ) w
miejscowości Grodziec dla osoby fizycznej.
4. Został wyłoniony wykonawca dokumentu w zakresie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno, tj. Jan Komorowski URBANIKA, ul.
Wykopy 11 z Poznania, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 7 900 zł.
5. Na wniosek WALBET A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna wszczęto postępowanie
administracyjne mające wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża
„Radziechów I” w granicach działek Pole A część działek 197,198,203,204,202 obręb
Radziechów, Pole BC w granicach działek 156,151,152,153,154,159,155,160,161 obręb
Radziechów, Obecnie wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we
Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie
warunków realizacji przedsięwzięcia.
6. Przystąpiono do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla opracowania pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla
Gminy Zagrodno, obecnie tutejszy organ wystąpił z wnioskiem do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od strategicznej oceny dla
projektowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagrodno.
7. Są wydawane wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej pomocy de minimis w
rolnictwie.
8. Na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie dot. zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożono Radzie
Gminy projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf.
9. Przedstawiono Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Zagrodno na rok 2016, który został pozytywnie zaopiniowany przez Inspekcję
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Weterynaryjną w Złotoryi, Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce oddział w
Jaworze, Koło Łowieckie Dąbrowa.

Planowanie przestrzenne
--------------------------------------W dniu 18 listopada 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu ustalonym przez ustawę z
9 października 2015 r. o rewitalizacji , która to bez okresu przejściowego wprowadza szereg
zmian - wymagań dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy . Wprowadzone zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym powodują, że nawet niewielka zmiana studium wymaga przeprowadzenia
wnikliwych analiz, wymaga uaktualnienia treści całego studium, a brak ich zgodnie z
informacją Wojewody Dolnośląskiego wyrażoną w piśmie z dnia 16 listopada 2015 r. stanowi
istotne naruszenie zasad sporządzania studium i stanowi podstawę do uchylenia uchwały
uchwalającej zmianę studium . Obecnie w trakcie realizacji są niżej wymienione procedury :
1/ sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
obrębie Radziechów , gm. Zagrodno,
2/ sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zagrodno dla obszaru w obrębie Modlikowice,
3/ sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
obrębie Modlikowice,
4/ sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla
Gminy Zagrodno dla działki nr 639/3 obręb Zagrodno
5/ sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 639/3
obręb Zagrodno.
W związku z powyższym zasadnym jest wstrzymanie prac projektowych nad projektem zmiany
studium do czasu wyjaśnienia wszystkich aspektów prawnych wprowadzonej zmiany w dniu
18 listopada 20015 roku do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem analiz , prognoz i bilansów terenu zgodnie z
wymogami znowelizowanej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego sygn. NK-N.40.175.2015.AZ5 z dnia 8 grudnia 2015
roku informuję, że zgodnie z obecnie znowelizowanymi przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest możliwe dla danego terenu
prowadzenie równolegle procedury planistycznej w sprawie zmiany studium i planu .
Uchwalenie zmiany studium musi nastąpić przed wyłożeniem do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu. „ Organ nadzoru w toku badania legalności uchwał będzie zwracał uwagę
na realizację uchwalenia zmiany studium wobec uchwalenia planu ( jego zmiany) w kontekście
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regulacji art. 20 ust.3 ustawy, a jego niedopełnienie skutkować będzie istotnym naruszeniem
prawa”.
Do pkt 3.
Radny Stanisław Olechowski wniósł o wzmocnienie nawierzchni drogi asfaltowej w Olszanicy, w
kierunku posesji p. Pronkiewicza. Poinformował, że nawierzchnia była robiona pięć lat temu, ale już
się sypie, ponieważ została rozjeżdżona przez ciężki sprzęt.
Radny Jan Kotylak zwrócił się o poinformowanie, dlaczego gmina od lat nie może zbyć na rzec
najemcy nieruchomości nr 162 w Uniejowicach, w czym jest problem. Poinformował, że z tą
sprawą zwróciła się do niego osoba zainteresowana nabyciem tej nieruchomości.
Radny Czesław Gap zapytał, kiedy zostanie zamontowana lampa koło świetlicy na osiedlu w
Zagrodnie. Poinformował, że lampa oświetlałaby teren świetlicy i Zakładu Usług Komunalnych w
Zagrodnie, co ma znaczenie, ponieważ niedawno było tam włamanie.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali Informację Wójta Gminy Zagrodno w sprawie utrzymania porządku i czystości na
terenie Gminy Zagrodno. Dodał, że informacja została przyjęta na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu 10 marca 2016 r.
Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał informację za
przyjętą.
Informacja Wójta Gminy Zagrodno w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
Zagrodno stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Do pkt 5.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali informację z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za 2015 r. Dodał,
że informacja została przyjęta na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i
Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu 10 marca 2016 r. Następnie otworzył dyskusję, w
której radni nie zabrali głosu, w związku z czym uznał informację za przyjętą.
informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie za 2015 r. stanowi załącznik nr 4
do protokołu.
Do pkt 6.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za
2015 r. Dodał, że informacja została przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na
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posiedzeniu w dniu 26 lutego br. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w
związku z czym uznał informację za przyjętą.
informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie za 2015 r. stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Do pkt 7.
1/ Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
ścieków. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy w dniu
10 marca 2016 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII.79.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016 r. uchwały w sprawie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oraz zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------2/ Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zagrodnie. Dodał, że Komisja Rewizyjna badała zasadność zarzutów
postawionych w skardze na posiedzeniach odbytych 25 lutego, 3 i 8 marca 2016 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Siwak odczytał opinię komisji w sprawie skargi pani Alicji
Adamczak zamieszkałej w Radziechowie na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zagrodnie.
Radny Jan Kotylak stwierdził, że uzasadnienie do uchwały nie daje podstaw do uznania skargi za
zasadną.
Radny Stanisław Olechowski stwierdził, że w jego ocenie w uzasadnieniu do uchwały jest za mało
informacji, żeby uznać skargę za zasadną. Poinformował, że w związku z tym będzie glosował
przeciw.
Radna Teresa Doktor – członek Komisji Rewizyjnej- wyjaśniła, że komisja po wnikliwej analizie skargi
uznała ją za zasadną, ponieważ pomimo wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zagrodnie decyzji na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz pani Alicji Adamczak, usługi te przez
okres dwóch tygodni nie były u tej pani świadczone. Dodała, że pani Alicja Adamczak za te usługi
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wniosła częściową opłatność, zgodnie z umową – decyzją. Poinformowała, że w toku badania
zasadności zarzutów postawionych w skardze komisja została poinformowana, iż pani Alicja
Adamczak wyraziła zgodę na to, żeby te usługi nie były u niej świadczone, ale była to tylko zgoda
ustna, nie na piśmie, w związku z czym Komisja Rewizyjna nie miała żadnej podstawy do zajęcia
innego stanowiska.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 7 głosami ”za”, przy 4 głosach „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących się”.
Uchwała Nr XVII.80.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Społecznej w Zagrodnie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------------3/ Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno 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 10 marca 2016 r.
Radny Stanisław Olechowski zapytał, czy dlaczego nie ma opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Sekretarz gminy Urszula Kindler poinformowała, że opinia jest, przyszła do Urzędu Gminy w dniu
wczorajszym.
Radny Stanisław Olechowski poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały zostało napisane
o dokarmianiu bezdomnych kotów - kwota 340 zł. Radny zapytał o co chodzi, na czym to ma
polegać, skąd taka kwota.
Sekretarz gminy Urszula Kindler wyjaśniła, że w rozdziale 10 programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi jest napisane, że realizowana jest także opieka nad bezdomnymi kotami.
Poinformowała, że ten obowiązek wynika z ustawy.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że kwota 340 zł na dokarmianie kotów wynika z
wyliczeń ze środków ujętych w budżecie.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i
projekt uchwały poddał po głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 12 głosami „za”, przy jednym „wstrzymującym
się”.
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Uchwała Nr XVII.81.2016 Rady Gminy Zagrodno z dni 22 marca 2016 r. uchwały w sprawie przyjęcia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------terenie Gminy Zagrodno na rok 2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------4/ Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r., a przed obradami
sesji na stół nowy projekt tej uchwały. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy
na posiedzeniu w dniu 10 marca 2016 r.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła projekt uchwały.
Radny Jan Kotylak zapytał, czym jest spowodowana niższa kwota subwencji oświatowej.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń poinformowała, że nie udzieli odpowiedzi na to pytanie, ponieważ
nie otrzymała jeszcze metryczki.
Radny Stanisław Olechowski zwrócił się z prośbą, aby przebudowa drogi w Wojciechowie nie była
realizowana z własnych środków, jeżeli gmina nie otrzyma na to zadanie dofinansowania z PROW-u,
żeby na dofinansowanie realizacji tego zadania były składane kolejne wnioski, jeżeli nie w tym roku,
to na drugi rok.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w glosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII.82.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gminy na 2016 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------5/ Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno, a przed obradami sesji na stół nowy projekt tej uchwały.
Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu
10 marca 2016 r.
Skarbnik gminy Violetta Piętoń omówiła projekt uchwały.
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Następnie przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII.83.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 10 do
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------protokołu.
---------------6/ Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zagrodnie. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i Infrastruktury Gminy
odbytym w dniu 10 marca 2016 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w
związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII.84.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7/ Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami
na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Zagrodno. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia i Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy odbytym w dniu 10 marca 2016 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni
nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII.85.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie postępowania
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych i
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zagrodno stanowi załącznik
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nr 12 do protokołu.
--------------------------8/ Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni przed obradami sesji
otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zagrodno do partnerstwa na rzecz
realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i
elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części Województwa
Dolnośląskiego”.
Sekretarz gminy Urszula Kindler omówiła projekt uchwały.
Następnie przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski otworzył dyskusję, w której radni nie
zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i projekt uchwały
poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 12 głosami „za”, przy jednym głosie
„wstrzymującym się”.
Uchwała Nr XVII.86.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gminy Zagrodno do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zachodniej części Województwa Dolnośląskiego” stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 8.
W odpowiedzi na wniesione interpelacje i zapytania radnych wójt gminy Tadeusz Szklarz
poinformował, że:
- sprawa naprawy nawierzchni drogi w Olszanicy będzie rozpatrywana,
- zbycie budynku nr 162 dla p. Bałuta utrudnia gminie budynek gospodarczy zlokalizowany na tej
samej działce, który to p. Elżbieta Tarnowska nabyła od Gminnej Spółdzielni „SCH „ w Zagrodnie.
Budynek ten grozi zawaleniem, w związku z czym zostało to zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego. Nakaz jego rozbiórki otrzymała gmina, ale od tej decyzji odwoła się,
ponieważ nie jest jego właścicielem.
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Do pkt 10.

1/ Radny Piotr Siwak zgłosił, że rolnicy worywują się w drogę z Zagrodna do Łukaszowa, która
niedawno została wyasfaltowana. Zapytał, czy gmina może nad tym zapanować.
2/ Radna Helena Strecker zgłosiła, że rów przy posesjach p. Stockiego, p. Matli i p. Kiwak w Olszanicy
przy drodze wojewódzkiej jest niedrożny, woda spływa pod te posesje. Zwróciła się o rozwiązanie
tego problemu.
3/ Radna Teresa Doktor, w ustosunkowaniu się sprawy zbycia nieruchomości nr 162 w Uniejowicach
poinformowała, że Gminna Spółdzielnia była użytkownikiem wieczystym tej działki i postawiła na niej
budynek, który potem zbyła p. Tarnowskiej.
Radca prawny Marian Tarnowski wyjaśnił, że Gminna Spółdzielnia sprzedała p. Tarnowskiej tylko
nakłady, ponieważ gdyby to była działka Gminnej Spółdzielni, to na tą okoliczność byłby sporządzony
akt notarialny. Wieczyste użytkowanie działki nie zostało ujawnione w księgach wieczystych, w
związku z czym nakaz jego rozbiórki otrzymała gmina.
4/ Radny Stanisław Olechowski zwrócił się o radnych prośbą o zmianę narracji i retoryki. Dodał, że
chodzi o część radnych - dwie osoby. Poinformował, że wbrew temu, co te osoby rozpowiadają w
terenie , ani poprzednia rada gminy, ani wójt Słonina nie zostawili gminy z długami.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że pieniądze, które zostały w budżecie gminy z lat
poprzednich pochodzą ze sprzedaży majątku gminy i z tego tytułu nie należy już oczekiwać
znaczących dochodów. Pokreślił natomiast, że niewątpliwą zasługą poprzedniej rady i wójta są
decyzje, które obecnie skutkują dochodami z tytułu podatku od wiatraków. Te dochody ratują
gminę. Obecna strategia działania będzie musiała być prowadzona w oparciu o strefę ekonomiczną
w Łukaszowie.
5/ Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska poinformowała, że staw koło szkoły w Olszanicy wymaga
pilnego oczyszczenia i zabezpieczenia od strony szkoły.
6/ Radny Piotr Siwak zwrócił uwagę, że dochody gminy z lat poprzednich pochodzą głównie ze
sprzedaży mienia w Łukaszowie, ale pomimo tego, że Łukaszów ma pilne potrzeby, to i tak nie dostał
nic. Poinformował, że wybudowana droga asfaltowa z Zagrodna do Łukaszowa służy mieszkańcom
całej gminy. Przypomniał, że droga w Łukaszowie miała być naprawiona, ale do tej pory nic w tej
sprawie nie zostało zrobione.
7/ Sołtys wsi Wojciechów Antonina Rystau poinformowała, że :
-

Matki z Wojciechowa także domagają się budowy placu zabaw dla dzieci.

Pomimo zgłoszenia na poprzedniej sesji, pan Patron jeszcze nie przyjechał do świetlicy w
Wojciechowie w sprawie przeciekającego dachu.
Gminny staw w Wojciechowie bardzo cuchnie, miał być sprzedany, ale sprawa nie doszła do
skutku.
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Zapytała, jak wygląda sprawa modernizacji nawierzchni drogi w kierunku posesji p.
Franczaka.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz odpowiedział, że:
- sprawa modernizacji nawierzchni drogi do p. Franczaka jest w toku,
- staw w Wojciechowie nie został sprzedany, ponieważ na tej działce rosną dęby, których wartość
przekracza wartość stawu.
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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