Protokół Nr XVIII.2016
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 29 kwietnia 2016 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 14.oo do godziny 15.25
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15; radna nieobecna Anna Senko.
Ponadto udział wzięli:
--------------------------------1/ Tadeusz Szklarz
2/ Urszula Kindler
3/ Violetta Piętoń
4/ Antonina Rystau
5/ Anna Lisowska
6/ Stanisława Gibas
7/ Bartosz Janik
8/ Lilianna Sieradzka
9/ Danuta Sipiorska

-

10/Adam Wałęga

-

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
sołtys wsi Wojciechów
sołtys wsi Olszanica
sołtys wsi Jadwisin
sołtys wsi Grodziec
sołtys wsi Zagrodno
członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Zagrodno
projektant

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
ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebność przesyłu na nieruchomościach
stanowiących własność Gminy Zagrodno.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i
poddał pod głosowanie wniosek wójta.
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.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
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4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r.
5. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015 r.
6. Podjęcie uchwał:
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w obrębie Radziechów uchwalonego Uchwałą Nr XLIV.304.2014 Rady Gminy
Zagrodno z dnia 10 września 2014 r.,
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,
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Zagrodno,
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebność przesyłu na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zagrodno.
7.
8.
9.
10.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Do pkt 2.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami:
Gospodarka odpadami komunalnymi
------------------------------------------------1. Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w marcu 2016 r.
odebrano:
- 98,34 t zmieszanych odpadów komunalnych,
- 4,46 t zmieszanych odpadów opakowaniowych,
- 4,85 t opakowań szklanych,
- 0,37 t opakowań z tworzyw sztucznych,
- 2,48 t zmieszanych odpadów betonowych,
- 1,36 t odpadów wielkogabarytowych.
2. Sporządzono i przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego załącznik do sprawozdania SG01 Statystyka gminy, Gospodarka mieszkaniowa i komunalna, Utrzymanie czystości i porządku
w gminie za 2015 r.
3. Sporządzono i zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Zagrodno www.zagrodno.igmina.pl dokument stanowiący Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r.
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4. W dniu 1 kwietnia 2016 r. zgłoszono kradzież pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych frakcji plastik i szkło z punktu Olszanica kolonia Garnczary.
5. Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Działalność kulturalna
-----------------------------Kierownikowi Zespołu MACIERZANKA z Wojciechowa Pani Irenie Hajder przyznano nagrodę
w wysokości 1 170,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych 00/100) za wzorowe
prowadzenie zespołu i godne reprezentowanie gminy na zewnątrz.
Referat Finansów
--------------------------1. Podjęto:
- Zarządzenie Nr 0050.77.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2016r.zwiększające
plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 324.672,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień
w planie wydatków..
- Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 kwietnia 2016r. zwiększające
plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 45.800,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w
planie wydatków.
- Zarządzenie Nr 0050.80.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 19 kwietnia 2016r. zwiększające
plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 519,00 zł.
2. Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy Zagrodno zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy.
3. Sporządzono miesięczne sprawozdania za marzec 2016r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
4. Sporządzono i przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Legnicy sprawozdania
za I kwartał 2016r.
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;
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Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań i tytułów dłużnych 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 opiek
i zdrowotnej 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 zdrowotne
utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej osoby prawne
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;
5. Przedłożono w ustawowym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Legnicy oraz
Przewodniczącemu Rady Gminy Zagrodno Zarządzenie Nr 0050.76.2016 Wójta Gminy
Zagrodno z dnia 22 marca 2016r. 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.
6. W dniach 18-20 kwietnia 2016r. przeprowadzona była kontrola przez Dolnośląski Urząd
Wojewódzki we Wrocławiu z zakresu zadań zleconych dotyczących zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
7. Przygotowano projekt uchwały na sesję Rady Gminy.
8. Na bieżąco prowadzone są sprawy w zakresie finansów gminy oraz księgowane dochody i
wydatki Urzędu Gminy Zagrodno.
9. Sporządzono:
-
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dwa sprawozdania o pomocy de mini mis w rolnictwie i rybołówstwie,
dwa nakazy płatnicze,
jedenaście decyzji zmieniających ( uchylających decyzję ostateczną),
trzy decyzje w sprawie udzielenia ulg z tytułu kupna gruntów,
trzy decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych,
cztery decyzje w sprawie przesunięcia terminu płatności,
siedem zaświadczeń w sprawie udzielenia pomocy de mini mis w rolnictwie,
sześć zaświadczeń o hektarach przeliczeniowych.

Utrzymanie gminnej infrastruktury
-------------------------------------------1. Wodociąg Grodziec – zakończono czynności odbiorowe.
2. Opracowano dokumentację kosztorysowo projektową na przebudowy drogi dojazdowej w
miejscowości Olszanica dz. 1058 - ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
3. Podpisano umowę na wykonawstwo utwardzenia drogi dojazdowej w Zagrodnie dz. 113/2
przy boisku ORLIK.
4. Opracowano dokumentację kosztorysowo - projektową i uzyskano pozwolenia na
przebudowę drogi gminnej nr 104283D w miejscowości Wojciechów . Złożono wniosek o
dofinansowanie do PROW.
5. Opracowano dokumentację kosztorysowo- projektową na przebudowę drogi dojazdowej w
miejscowości Grodziec dz. 611. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo – dofinansowanie z
FOGR.
6. Opracowano dokumentację kosztorysowo- projektową na przebudowę drogi dojazdowej w
miejscowości Radziechów dz. 350.
7. Wyłaniani są projektanci na opracowanie kolejnych dokumentacji na przebudowę dróg w
Zagrodnie, Łukaszowie i w Grodźcu.
8. Na bieżąco wykonywane są sprawozdania, opinie i uzgodnienia do projektów inwestycyjnych
realizowanych przez mieszkańców Gminy jak i inne podmioty gospodarcze.
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 6 decyzji zezwalających na usunięcie 32 drzew dla osób fizycznych.
3. Został wyłoniony wykonawca na realizację zadania dot. usuwania wyrobów
zawierających azbest w 2016 r. , tj. „7A” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe,
Władysław Bakinowski z Obory, który zadeklarował wykonanie zadania za kwotę
21 812,11 zł.
4. W dalszym ciągu toczy się postępowanie administracyjne na wniosek WALBET A.D.K.
Walkowiak Spółka Jawna mające na celu 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 Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego uzgodnił pozytywnie warunków realizacji
przedsięwzięcia.
5. Odstąpiono od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagrodno, ponieważ tut. organ uzyskał opinie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o braku potrzeby
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, który także stwierdził brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
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6. Wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie stawy hodowlanego zlokalizowanego w obrębie działki nr 24/2 w
Uniejowicach.
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
rolnictwa.
8. Odłowiono trzy bezdomne psy w miejscowościach Olszanica - 2 szt. i Grodziec
1 szt., które zostały przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy.
Gospodarka nieruchomościami
--------------------------------------------1. Zarządzeniem Nr 0050.81.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Zagrodno ogłosił
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykazem objęta
została działka, położona w miejscowości Radziechów, oznaczona numerem 415, o
pow.0,1370 ha.
2. Zarządzeniem Nr 0050.82.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Zagrodno ogłosił
wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia na rzecz Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Zagrodnie, na okres
nieoznaczony. Wykazem objęto pomieszczenie o pow. 6,00 m², znajdujące się w świetlicy
wiejskiej w Zagrodnie ( dz. nr 250/6 ).
3. Dnia 20 kwietnia 2016 r. wpłynęło Zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego
w Złotoryi w sprawie przeprowadzenia w dniu 28 kwietnia 2016 r. oględzin w przedmiocie
samowolnej budowy muru ogrodzeniowego zlokalizowanego na terenie działki nr 47/1 od
strony działki 47/2 w miejscowości Grodziec.
4. Zlecono biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu firmie POSESJA-BIS Robert Karlicki wycenę
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych nr dz. 477 o pow. 0,1923 ha,
położona w Wojciechowie ( staw), dz. nr 378 o pow. 0,2651 ha , położona w Modlikowicach.
5. W związku z zajęciem części działki nr 1004, położonej w miejscowości Olszanica podczas
modernizacji drogi dojazdowej nr 1005, dnia 20 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie z jej
Wykonawcą firmą Pol-Dróg Dolny Śląsk S.A. z siedzibą w Oleśnicy celem wyjaśnienia sprawy.
Przedstawiciele tej firmy zobowiązali się powiadomić pisemnie tut. urząd o swoim
stanowisku w przedmiotowej sprawie.
6. Na dzień 27 kwietnia 2016 r. zaplanowano spotkanie ze współwłaścicielami działki nr 370 w
Wojciechowie w celu omówienia sprawy związanej z podziałem tejże.
7. Wpłynęły dwa wnioski o przyznanie lokalu mieszkalnego.
8. W ramach umowy partnerskiej zawartej w dniu 11 kwietnia 2016 r. przez Partnera
Wiodącego (Miasto Bolesławiec) został złożony wniosek o dofinansowanie projektu
„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i
elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa
dolnośląskiego” w ramach działania 2.1. E-usługi publiczne Regionalnego programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
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Fundusze unijne i zamówienia publiczne
---------------------------------------------------1. W związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego na realizację zadania: Wymiana stolarki okiennej, wykonanie wrót bramy oraz
zabezpieczenie muru lapidarium Zamku Grodziec, otrzymano informację o przyznaniu
dofinansowania w wysokości 30 000,00 zł. na zabezpieczenie muru lapidarium. Wartość
całego zadania: ok. 240 000,00 zł.
2. W związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego dotyczącym uczestnictwa w programie „Junior Sport” (realizacja
pozalekcyjnych zajęć sportowych od kwietnia do grudnia br. dla 16 dzieci z klas IV-VI)
otrzymano informację
o zakwalifikowaniu się do programu. W ramach zadania
dofinansowane zostaną zajęcia sportowe oraz sprzęt sportowy. Wkład własny po stronie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie to kwota 2 500,00 zł.
3. W związku ze złożonym do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku wnioskiem o
dofinansowanie wynagrodzenia dwóch Animatorów Sportu na boisku Orlik 2012 przez okres
9 miesięcy w wys. po 500,00 zł. miesięcznie, otrzymano pozytywną informację o
dofinansowaniu.
4. Podpisano umowę z Animatorami Sportu dotyczącą przeprowadzenia zajęć sportowo –
rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012" w Zagrodnie. Okres obowiązywania
umowy 01.04-31.12.2016 r.
5. Ogłoszono zapytanie ofertowe na „dostawę wyposażenia do zaplecza kontenerowoszatniowego w Jadwisinie. Wybrano najkorzystniejszą ofertę o wartości 14 612,40 zł.
6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu gminy Zagrodno”. Termin składania ofert upływa
05.05.2016 r.
7. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Grodźcu dz. 611”. Termin składania ofert upływa 12.05.2016 r.
8. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Olszanicy dz. 1058”. Termin składania ofert upływa 24.05.2016 r.
9. Złożono do Fundacji Polska Miedź KGHM w Lubinie wniosek o dofinansowanie zadania pn.
”Zamek Grodziec: wymiana stolarki okiennej, zabezpieczenie muru lapidarium oraz
wykonanie wrót bramy”.
10. Złożono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ogłoszonego naboru
„Dziedzictwo Kulturowe” wniosek o dofinansowanie zadania pn. ”Grodziec, Zamek Grodziec
(XIV w.): wymiana stolarki okiennej, zabezpieczenie muru lapidarium oraz wykonanie wrót
bramy”.
11. Złożono wniosek o przyznanie pomocy na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 104283D w
m. Wojciechów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na
operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Trwa weryfikacja wniosku.
12. Zgłoszono sołectwo Zagrodno Osiedle do programu Nestle Porusza Polskę. Program polega
na oddawaniu głosu przez Internet na swoją lokalizację, gdzie miałaby powstać siłownia
zewnętrzna. W lokalizacjach z największą ilością głosów zostaną wybudowane siłownie
zewnętrzne przez firmę Nestle. Głosowanie trwa do 30 czerwca br.
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Planowanie przestrzenne
--------------------------------W dniu 12 kwietnia 2016 r. zostały wysłane zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie opracowania
pn. „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagrodno”, zgodnie z art. 32
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199)
(za okres następujących kadencji : 2006 - 2010, 2010- 2014 i bieżąca), przygotowanie projektu
uchwały Rady Gminy Zagrodno w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zagrodno wraz z uzasadnieniem .
Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26 kwietnia br .
W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty. W wyniku rozpoznania cenowego została wybrana
najtańsza oferta firmy : „REGION” Studio Projektowe Grzegorz Kosturek, ul. Kosynierów Gdyńskich
66/4 , 51-686 Wrocław , z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie w/ w zadania.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie
-------------------------------------------------------------------------------------------------Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wnioski między innymi o :
- wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla Firmy Handlowo- Usługowej „BARRA”
Barbara Jusypenko , w miejscowości Zagrodno nr 62 - sklep spożywczo – przemysłowy w
Zagrodnie,
- wydanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % oraz
piwo podczas „Majówki 2016 „ na Zamku Grodziec dla Firmy „PIWOMAR – BROWAR KOREB p.
Marek Kaczorowski , ul. Żeromskiego 72 , 98 – 100 Łask
Ponadto komisja przyznała dofinansowanie dla :
- Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi - na organizację powiatowego „Dnia Dziecka”, który
odbędzie się na terenie miasteczka ruchu drogowego w Złotoryi - 300 złotych
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie na dofinansowanie spotkania kulturalnoinformacyjnego pt. „Poznajmy się – dlaczego ludzie piją alkohol” kwotę - 1200 złotych
- Gimnazjum w Zagrodnie na sfinansowanie programu o charakterze profilaktyki w tym „Dopalacze”
dla klas 1,2, 3, - 1200 złotych
- Gimnazjum w Zagrodnie na sfinansowanie programu profilaktycznego dla rodziców pod nazwą
„Dopalacze jako nowa substancja zmieniająca świadomość i inne narkotyki” - 150 złotych
- Gminne Koło Diabetyków w Zagrodnie dofinansowanie do spotkania związanego z profilaktyką
zdrowotną i uzależnień - 400 złotych
- Gimnazjum w Zagrodnie - dofinansowanie Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów
gimnazjum Powiatu złotoryjskiego – 300 złotych.
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Do pkt 3.
Radny Jan Łuc:
Zwrócił się o poinformowanie, na jakim etapie są przygotowania do budowy drogi do posesji
p. Misiów w Grodźcu.
Zapytał, na jakim etapie jest sprawa przejęcia gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych na
boisko koło świetlicy wiejskiej w Grodźcu.
Radna Danuta Kuźniar, na prośbę rodziców dzieci przedszkolnych, zgłosiła pilną potrzebę
wyrównania terenu placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Zagrodnie.
Do pkt 4.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z zawiadomieniami na
sesję otrzymali Informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r. Informacja została przyjęta przez Komisję
Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. Następnie otworzył
dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził, że rada gminy przyjęła
Informację.
Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 r. 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 Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015 r. Następnie otworzył
dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził, że rada gminy przyjęła
Informację.
Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2015 r. stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Do pkt 6.
1/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów uchwalonego Uchwałą
Nr XLIV.304.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2014 r. Dodał, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu
19 kwietnia 2016 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
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Uchwała nr XVIII.87.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Radziechów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------uchwalonego Uchwałą Nr XLIV.304.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2014 r. stanowi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 5 do protokołu.
----------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali 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. Dodał, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na
posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali
głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XVIII.88.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016 r. 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 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
----------------------------------------------------------------3/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i
obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. Następnie otworzył
dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym stwierdził na sali obrad obecność 14
radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XVIII.89.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

4/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zagrodno. Dodał, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu
19 kwietnia 2016 r. Następnie otworzył dyskusję, w której radni nie zabrali głosu, w związku z czym
stwierdził na sali obrad obecność 14 radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XVIII.90.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 do protokołu.
--------------------5/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego –
służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zagrodno.
Sekretarz gminy Urszula Kindler omówiła projekt uchwały.
Radny Stanisław Olechowski zapytał, czy służebność będzie płatna jednorazowo, czy co roku.
Sekretarz gminy Urszula Kindler wyjaśniła, że na podstawie posiadanej dokumentacji od pracownika
merytorycznego nie jest w stanie tego ustalić.
Następnie przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 14
radnych i projekt uchwały poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XVIII.91.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ograniczonego prawa rzeczowego – służebność przesyłu na nieruchomościach stanowiących
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------własność Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
--------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 7.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że udzieli na piśmie odpowiedzi na złożone interpelacje
i zapytania.
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Do pkt 8.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Do pkt 9.
1/
Radny Grzegorz Laszkiewicz poinformował, że na ostatniej sesji był nieobecny ze względów
rodzinnych.
2/

Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że:

- Radni przed obradami sesji otrzymali na stół sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r.,
które będzie przedmiotem obrad najbliższych posiedzeń rady gminy.
- Dnia 28 kwietnia br. wpłynęła skarga na działanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Zagrodnie pani Małgorzaty Szewczyk. Skargę złożyła pani Karolina Bardowska. Odczytał treść skargi
i przekazał ją do Komisji Rewizyjnej celem zasadności postawionych w niej zarzutów.
3/
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia Danuta Kuźniar odczytała przekazane
do wiadomości rady gminy pismo pani Karoliny Bardowskiej, poparte podpisami rodziców,
dotyczące braku miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zagrodnie.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz wyjaśnił, że rodzice na odbytym z nim spotkaniu w Urzędzie Gminy
zostali poinformowani o tym, że przedszkole będzie rozbudowane. Dodał, że wśród rodziców, którzy
podpisali się pod pismem są ci, którzy brali udział w tym spotkaniu, w związku z czym mają wiedzę
w tym zakresie. Wójt poinformował, że z działaniami musi się wstrzymać do miesiąca lipca,
ponieważ do rozbudowy przedszkola niezbędny jest lokal mieszkalny zajmowany przez rodzinę p.
Kozłowskich i dopóki dzieci chodzą do szkoły, rodzina będzie w nim mieszkała. Poinformował, że
inspektor straży pożarnej wstępnie ocenił, że lokal nadaje się na zaadaptowanie na przedszkole.
4/
Radna Teresa Doktor , w nawiązaniu do sprawozdania wójta , zwróciła się o
uszczegółowienie sprawy podziału działki w Wojciechowie.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz wyjaśnił, że sprawa dotyczy wspólnoty. Wstępny projekt podziału został
wykonany, na początku podjętych działań wszyscy udziałowcy na niego się zgadzali, ale obecnie już
się nie zgadzają, potrzebują dwa tygodnie do namysłu. Wyjaśnił, że sprawa się komplikuje przez
konflikt sąsiedzki. Poinformował, że istnieje możliwość rozstrzygnięcia jej przez sąd.
Radna Teresa Doktor zapytała, czy istnieje możliwość obciążenia współwłaścicieli kosztami podziału
działki. Radna zwróciła uwagę, że gmina po raz kolejny ponosi koszty podziału nieruchomości , a
sprawa się nie finalizuje.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że jeżeli współwłaściciele tej działki nie dogadają się, to
sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.
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6/
Radny Piotr Siwak podziękował radnym Jarosławowi Skulskiemu, Helenie Strecker,
Tomaszowi Herbutowi, przewodniczącemu rady gminy Walentemu Luszniewskiemu , wójtowi gminy
Tadeuszowi Szklarzowi oraz sołtysowi wsi Zagrodno Liliannie Sieradzkiej za pomoc w organizacji
biegu między wiatrakami.
7/
Sołtys wsi Wojciechów Antonina Rystau poinformowała, że insp. Urzędu Gminy pan Jan
Patron nie dokonał jeszcze oględzin przeciekającego dachu w świetlicy wiejskiej w Wojciechowie
pomimo, że niebawem może skończyć się gwarancja. Dodała, że ponadto pan Jan Patron nie dokonał
oględzin tej świetlicy w celu opracowania kosztorysu ogrzewania gazowego dla tego obiektu.
Radny Stanisław Olechowski poinformował, że w świetlicach wiejskich na terenie gminy bardzo
dobrze funkcjonuje ogrzewanie olejowe – dmuchawy. Zwrócił uwagę, że w przypadku ogrzewania
gazowego koszty będą wysokie rok w rok, nie tylko samej inwestycji. Zapytał, kto na to będzie łożył.
Radny Grzegorz Laszkiewicz w odpowiedzi poinformował, że sołectwo ze swojej strony
przeprowadziło rozeznanie w temacie budowy ogrzewania gazowego świetlicy , posiada wstępną
analizę cenową tej inwestycji i wie, że jego realizacja i eksploatacja pod względem kosztów jest
osiągalna. Poinformował, że instalacja byłaby bezobsługowa. Podkreślił, że sołectwo zwróciło się o
pomoc do Urzędu Gminy o przeprowadzenie rozeznania co do wyboru rodzaju ogrzewania do
świetlicy w Wojciechowie, nikt nie powiedział, że to musi być ogrzewanie gazowe. Dodał, że każdy z
zebranych na sali obrad wie, jak bardzo drogie jest elektryczne ogrzewanie świetlic. Zwrócił uwagę,
że co roku w świetlicach jest problem z instalacjami, dodatkowo w tych nieogrzewanych obiektach
na ścianach tworzy się grzyb, w związku z czym trzeba je często malować. W podsumowaniu
przypomniał, że sołectwo Wojciechów miało mieć rozbudowaną wietlicę, a zrobiono tylko werandę.
8/
Radny Jan Kotylak zwrócił się o to, aby wszystkim radnym były przesyłane odpowiedzi na
interpelacje i zapytania wnoszone na sesjach przez poszczególnych radnych. W uzasadnieniu
powiedział, że radni znają odpowiedzi , których wójt udziela na sesji, natomiast odpowiedzi
udzielane na piśmie są wysyłane tylko do radnych, którzy je składali.
9/

Sołtys Zagrodno-Osiedle Czesław Gap:

Zapytał, na jakich zasadach p. Stachnik użytkuje pomieszczenia w budynku świetlicy na
osiedlu w Zagrodnie. Poinformował, że pracownicy p. Stachnika mają klucze do obiektu, nie szanują
mienia sołeckiego znajdującego się w świetlicy, wchodzą do obiektu kiedy chcą i robią, co chcą, np.
myją węże z oczyszczalni ścieków.
Zapytał, czy sołectwo Zagrodno-Osiedle musi dokonywać wpłat za odbiór odpadów
komunalnych ze świetlicy wiejskiej za miesiące, w których nie ma odpadów. W uzasadnieniu
poinformował, że są miesiące, w których świetlica nie jest wynajmowana, w związku z czym nie ma
także odpadów.
10/
Radna Teresa Doktor przypomniała, że na jednej z poprzednich sesji zwracała się o
przeprowadzenie rozeznania w temacie gazyfikacji gminy. Zapytała, czy w tym zakresie zostały
podjęte jakieś działania.
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Radny Jan Kotylak, w odniesieniu do sprawy gazyfikacji gminy stwierdził, że w pierwszej kolejności
należy przeprowadzić rozeznanie wśród mieszkańców. Poinformował, że budową gazyfikacji gminy
już wiele lat temu był zainteresowany pan Kozdrowski. Ze względu na wysokie koszty przyłączy do
gospodarstw zostało wówczas trzech chętnych.
11/
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że prowadzi rozmowy z Urzędem Miasta i
Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Złotoryi na temat budowy sieci kanalizacyjnej w
naszej gminie z możliwością odprowadzenia z niej ścieków do oczyszczalni w Złotoryi. Wyjaśnił, że w
pierwszym etapie byłaby budowana sieć w Uniejowicach. Poinformował, że na następnej sesji
przedstawi koszty realizacji przedsięwzięcia.
11/
Radny Jan Łuc zwrócił się o to, aby komisja ds. opiniowania wniosków o dotacje na remont
zabytków dokonała oględzin remontowanego kościoła w Grodźcu. Poinformował, że mieszkańcy
zebrali na ten cel kwotę 24 tys. zł, natomiast kosztorys opiewa na kwotę 109 tys. zł.
Radna Teresa Doktor przypomniała o ustnej umowie, zgodnie z którą parafie mogą składać wnioski o
dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów co dwa lata i dodała, że tego należy się trzymać.
Do pkt 10.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Luszniewski
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