Protokół Nr XIX.2016
z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 20 czerwca 2016 r. w świetlicy remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zagrodnie.
Obrady trwały od godziny 12.oo do godziny 14.15
W sesji uczestniczyło 14 radnych na stan 15; radny nieobecny Piotr Siwak.
Ponadto udział wzięli:
----------------------------1/ Tadeusz Szklarz
2/ Urszula Kindler
3/ Violetta Piętoń
4/ Marian Tarnowski
5/ Anna Lisowska
6/ Stanisława Gibas
7/ Lilianna Sieradzka
8/ Agnieszka Szelepajło-Chudzik
9/ Wiesław Łysak

wójt gminy
sekretarz gminy
skarbnik gminy
radca prawny
sołtys wsi Olszanica
sołtys wsi Jadwisin
sołtys wsi Zagrodno
insp. Urzędu Gminy
insp. Urzędu Gminy

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 ktoś ma propozycje zmiany tego
porządku obrad.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz wniósł o wprowadzenie o porządku obrad projektów uchwał:
-

zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,
w prawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i
wniosek wójta poddał pod głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku wójta jednogłośnie.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski odczytał porządek obrad po zmianach:

1.
2.
3.
4.

1

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał:

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Zagrodno wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015,
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za
2015 r.,
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2015 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury –
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ZAGRODNIE za 2015 rok,
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.,
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno,
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i
zagospodarowania tych odpadów,
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagrodno”,
w prawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Zagrodnie,
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych
w drodze inkasa,
w prawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
5.
6.
7.
8.

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:
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
----------------------------------------------------1. Zgodnie z miesięcznym raportem podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zagrodno w kwietniu i maju
2016 r. odebrano:
- 151,90 t zmieszanych odpadów komunalnych,
- 9,64 t zmieszanych odpadów opakowaniowych,
- 14,77 t opakowań szklanych,
- 1,53 t opakowań z tworzyw sztucznych,
- 1,00 t odpadów wielkogabarytowych.
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2. W dniach od 18 maja 2016 r. do 25 maja 2016 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska przeprowadził kontrolę Gminy Zagrodno w zakresie realizacji zadań własnych
gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Podjęte zostały czynności kontrolne wobec podmiotu odbierającego odpady komunalne
firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi w zakresie przestrzegania
i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Aneksem nr 2/2016 z dnia 23 maja 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 listy instalacji, do których Wykonawca obowiązany jest
przekazywać odebrane odpady komunalne.
5. Aneksem nr 1/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. wprowadzono zmiany do umowy
nr FZ.271.2.2016 z dnia 17 maja 2016 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Zagrodno, w zakresie zmiany listy instalacji, do których
Wykonawca obowiązany jest przekazywać odebrane odpady komunalne.
6. Zatwierdzono i udostępniono opracowany przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
z o.o. w Złotoryi Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres od 1 lipca 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r.
7. Zlecono wydruk książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. W związku z upływem okresu przejściowego utrzymującego w mocy uchwały wydane
na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), w celu
zachowania ciągłości obowiązywania norm prawnych określonych w aktach prawa
miejscowego przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Zagrodno stanowiących podstawę
systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy.
9. Na bieżąco przyjmowane są deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kultura fizyczna i sport
------------------------------10. Zweryfikowano sprawozdania częściowe z wykonania zadania publicznego pn. Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2016 oraz przekazano klubom sportowym
II transzę dotacji celowej.
Referat Finansów
------------------------1. Podjęto:
Zarządzenie Nr 0050.84.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 maja 2016r.zwiększające plan
dochodów i wydatków budżetu o kwotę 117.820,00 zł.
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Zarządzenie Nr 0050.85.2016 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 maja 2016r. w którym
dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.300,00 zł.

2. Sporządzono plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Gminy Zagrodno zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta.

3. Sporządzono miesięczne sprawozdania za kwiecień i maj 2016r.:
Rb 27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych;
Rb 28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
4. Rozpoczęto przygotowania do konsolidacji podatku od towarów i usług /VAT/ w gminie.
5. Sporządzono bilans skonsolidowany Gminy Zagrodno, który przekazano Regionalnej Izbie
Obrachunkowej Zespół w Legnicy.
6. Przygotowano projekt uchwały na sesję Rady Gminy.
7. Na bieżąco prowadzone są sprawy w zakresie finansów gminy oraz księgowane dochody i
wydatki Urzędu Gminy Zagrodno.
8. Sporządzono:








4 sprawozdania o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
17 nakazów płatniczych
37 decyzji zmieniających/ uchylających decyzję ostateczną
3 decyzje w sprawie udzielenia ulg z tytułu kupna gruntów
4 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
3 decyzje w sprawie przesunięcia terminu płatności
6 zaświadczeń w sprawie udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie.

Gospodarka odpadami ciekłymi
-------------------------------------------Z informacji przedłożonych przez przedsiębiorców wynika, że w okresie sprawozdawczym nikt
nie zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych.

Leśnictwo
-----------------Wydano 1 decyzję dla osoby fizycznej zezwalającą na usunięcie 1 drzewa
w Wojciechowie. Jednocześnie przekazano do załatwienia wg właściwości dwa wnioski o
wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w Zagrodnie i Modlikowicach do Dolnośląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy. Odmówiono wydania zezwolenia
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dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na wycięcie 1 lipy rosnącej w pasie drogi
wojewódzkiej nr 363 na wysokości posesji nr 52 uzasadniając tym, że Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska nie uzgodniła projektu decyzji uważając, że drzewo nie stanowi na dzień
dzisiejszy zagrożenia.
Ochrona środowiska
----------------------------1. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 104283D w miejscowości Wojciechów
2. 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 eksploatacji i przeróbce 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 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny uzgodnił pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia.
3. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie stawu hodowlanego zlokalizowanego w obrębie działki nr 24/2 w
Uniejowicach.
4. Toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jana Bąka w sprawie
rozwiązania problemu z odprowadzeniem ścieków w miejscowości Grodziec z budynku
nr 13. Pan Jan Bąk jest najemcą lokalu w tym budynku.

Rolnictwo
------------------Wydawane są wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej pomocy de minimis w rolnictwie – termin
składania wniosków upływa z dniem 25 czerwca 2016 r.

Ochrona nad bezdomnymi zwierzętami
------------------------------------------------------Przyjęto na stan do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy 3 szczeniaki po suczce ,
która się oszczeniła w schronisku.
Utrzymanie gminnej infrastruktury
--------------------------------------------------1. Opracowano wstępną opinię do adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole.
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2. Opracowywana jest specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego na opracowanie
projektu kosztorysowo wykonawczego na realizację przedszkola w Zagrodnia – zadanie
oczekuje na zapewnienie finansowania.
3. Budynek mieszkalny Wojciechów 26 ( po pożarze ) – zadanie oczekuje na finansowanie.
4. Droga dojazdowa w Uniejowicach ( Panasiak) – opracowywana jest dokumentacja
projektowa – wykonawca projektu A. Baszak.
5. Sala gimnastyczna przy gimnazjum – wykonanie podłogi sportowej – zadanie oczekuje na
finansowanie.
6. Ogłoszono przetarg (zapytanie ofertowe) na opracowanie projektu budowlanego adaptacja
pomieszczeń magazynowych na biura GOPS . Wyłaniany jest wykonawca.
7. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Olszanica dz. 1058.
Ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Wyłoniono wykonawcę. Podpisano umowę.
Przekazano plac budowy wykonawcy.
8. Wykonano utwardzenia drogi dojazdowej w Zagrodnie dz. 113/2 przy boisku ORLIK . Wartość
zadania 20.000,9. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Grodziec dz. 611.
Wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę, przekazano plac budowy wykonawcy.
10. Opracowano dokumentację kosztorysowo projektową na przebudowę drogi dojazdowej w
miejscowości Radziechów dz. 350. Przygotowany jest przetarg. Zadanie oczekuje na
finansowanie.
11. Na bieżąco wykonywane są sprawozdania, opinie i uzgodnienia do projektów inwestycyjnych
realizowanych przez mieszkańców Gminy jak i inne podmioty gospodarcze.

Gospodarka nieruchomościami
-------------------------------------------1. Dnia 08 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Gminy Zagrodno, tablicach ogłoszeń we wsi
Radziechów oraz na łamach Gazety Piastowskiej ukazało się ogłoszenie o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako dz.
nr 415 o pow. 0,1370 ha . Przetarg odbędzie się dnia 11 lipca 2016 r. o godz. 10.00. Wadium
należy uiścić do dnia 05 lipca 2016 r.

2. W związku z odwołaniem Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2016 r. od decyzji
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie nakazu rozbiórki budynku
gospodarczego znajdującego się na dz. nr 234/2, w m. Uniejowice Dolnośląski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia 24 maja 2016 r. poinformował tut. urząd , że
w związku z koniecznością przeprowadzenia wnikliwej analizy zgromadzonych materiałów
dowodowych zostanie ono rozpatrzone w terminie do dnia 06 lipca 2016 r.
3. Nadal w toku jest sprawa prowadzona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Złotoryi w przedmiocie samowolnej budowy muru ogrodzeniowego, częściowo znajdującego
się w granicach dz. nr 47/2 , obręb Grodziec stanowiącej własność Gminy Zagrodno.
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4. W związku ze zrealizowaną inwestycją drogową w roku 2012 na działce gruntu stanowiącej
własność osób fizycznych kierowane były pisma do właścicieli w sprawie odkupienia zajętych
gruntów. Jednak właściciele nie przystali na tę propozycję i złożyli wniosek o zamianę
nieruchomości na inną znajdującą się na terenie wsi Olszanica. Również w tej sprawie w dniu
13 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie z wykonawcą tej drogi - firmą POL - DRÓG Dolny
Śląsk, który zadeklarował, że pokryje połowę kosztów przygotowania nieruchomości do
zamiany.
5. Ze związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Rejonowego w Zagrodnie
zawarto umowę użyczenia pomieszczenia znajdującego się w budynku świetlicy wiejskiej w
Zagrodnie w celu urządzenia biura.
6. Wpłynął jeden wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego.

Planowanie przestrzenne
------------------------------------W dniu 12 maja 2016r została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy Zagrodno , a Studiem
Projektowym „REGION” Panem Grzegorzem Kosturek ul. Kosynierów Gdyńskich 66/4 51-686
Wrocław 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 wykonania w/w opracowania : trzy miesiące od daty podpisania niniejszej
umowy.
Zabytki
--------------1. Wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy na
wykonanie prac przy zabytku w Kościele filialnym p.w. Narodzenia NMP w Grodźcu:
W dniu 17 maja br. Komisja do weryfikacji wniosków o przyznanie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach dokonała oględzin
prowadzonego remontu kościoła w miejscowości Grodziec i stwierdziła, że w obiekcie zostały skute
zmurszałe tynki do wysokości ok 3 metrów. Widoczne są spękania i zawilgocenia murów. Komisja
potwierdza, że planowany remont jest zasadny. Na dzień 16 czerwca br. wniosek został
uzupełniony o zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Złotoryi o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych – remont
wnętrza kościoła p.w. Narodzenia N.M.P. w Grodźcu.
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2. Wniosek Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa
Króla w Zagrodnie został uzupełniony o :
- kosztorys prac, które mają być wykonane podczas wykonania i uruchomienia III manuału w
30-to głosowych organach o trakturze mechanicznej,
program wraz z zakresem przewidzianych prac, które mają być
uruchomienia III manuału,

wykonane podczas

- deklarację dot. środków własnych na wykonanie w/w prac
- oświadczenie proboszcza parafii dot. prowadzenia z upoważnienia konserwatora wszelkich
prac przy organach w kościele w Zagrodnie,
- decyzję – pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym
- umowę na wykonanie prac remontowych i rekonstrukcyjnych polegających na wykonaniu i
uruchomieniu III Manuału w zabytkowych organach w Kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie zawarta w dniu 6 maja 2016 r.
- fakturę nr 1/05/2016 z dnia 11 maja 2016 r. - zaliczka na wykonanie prac remontowokonserwatorskich zgodnie z umową z dnia 6 maja 2016 r.
3. Wniosek Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. MB Różańcowej w Okmianach na roboty przy
zabytku tj. Kościół Filialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Radziechowie został
uzupełniony o :
- program prac na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich polegających na naprawie
tynków wewnętrznych wraz z malowaniem wnętrza kościoła filialnego,
- umowę nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 na wykonanie w/w prac,
- oświadczenie proboszcza parafii dot. postępowania o udzielenie zamówienia i wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania,
- pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie w/w prac,
- wniosek o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie
--------------------------------------------------------------------------------------------------Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2016 r. pozytywnie opiniowała niżej wymienione wnioski i
przyznała dofinansowanie dla :
- Gimnazjum w Zagrodnie - na organizację obozu szkoleniowego w ramach wypoczynku letniego
dla 10 uczniów Gimnazjum w Zagrodnie - 7 000 złotych ,
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- Sołectwo Zagrodno – Osiedle - na dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka w tym
konkursy sportowe, zręcznościowe, wiedzy o ruchu drogowym dla dzieci - 200 złotych,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zagrodnie Filia w Brochocinie na organizację festynu
rodzinnego jako imprezy środowiskowej integrującej dzieci i rodziców - 900 złotych,
- Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka JEŻYK w Wilkowie na dofinansowanie do
wycieczki dla podopiecznych – dzieci z Domu Dziecka w Wilkowie - 500 złotych
- XVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Św. Jana Pawła II dofinansowanie do zakupu nagród i
poczęstunku dla uczestników wyścigu - 2 000 złotych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie na posiedzeniu w dniu
8 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych :
- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18 % zawartości alkoholu
w sklepie spożywczo-przemysłowym KAS – PIO w miejscowości Brochocin
nr 20.
Ponadto komisja dokonała analizy wniosku z dnia 3 czerwca 2016 firmy „KAS-PIO” Spółka Cywilna z
siedzibą Brochocin nr 20, która zwróciła się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo w „ogródku piwnym „ przy sklepie
spożywczo – przemysłowym „KAS-PIO” s.c. Katarzyna Sowińska, Bogusława Rudziak . Ze względu na
brak załączników do wniosku komisja postanowiła wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia w
terminie zgodnym z k.p.a.
Fundusze unijne i zamówienia publiczne
------------------------------------------------------1. Dokonano odbioru zadania pod nazwą „dostawa wyposażenia do zaplecza kontenerowoszatniowego w Jadwisinie. Wykonawca Usługi Stolarskie, Jarosław Pokładek. Wartość
umowy: 14 612,40 zł.
2. Podpisano umowę z wykonawcą: RPK Sp. z o.o. w Złotoryi na realizację zadania „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zagrodno”. Wartość umowy:
297 010,80 zł.
3. Podpisano umowę z wykonawcą: SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z
O.O w Jeleniej Górze na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Grodźcu dz. 611”. Wartość umowy: 244 158,32 zł.
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4. Podpisano umowę z wykonawcą: PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-BUDOWLANE SP. Z
O.O. we Wrocławiu na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Olszanicy dz. 1058”. Wartość umowy: 293 847,00 zł.
5. Otrzymano pozytywną informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
o dofinansowaniu w wys. 25 000 zł. zadania „Budowa placu zabaw na działce nr 181 w
Zagrodnie (park k/ państwa Chojeckich)”. Trwa procedura wyboru wykonawcy.
Ponadto wójt gminy Tadeusz Szklarz udzielił odpowiedzi na pytania z posiedzenia Komisji Budżetu i
Infrastruktury Gminy, które obyło się 9 czerwca 2016 r.:
Do pkt 3.
Radny Stanisław Olechowski:
Zapytał, dlaczego planuje się rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Zagrodnie w
oparciu o adaptację lokalu mieszkalnego, który znajduje się na tym samym poziomie, na przeciw
lokalu już zaadaptowanego na przedszkole, którego nie dopuszczono do użytkowania.
Zachęcił wójta do udziału w trzecim spotkaniu samorządowców powiatu złotoryjskiego w
celu podpisania listu intencyjnego na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w
Olszanicy. Poinformował, że kolejna nieobecność wójta na spotkaniu spowoduje, że Gmina
Zagrodno starci szansę na pozyskanie nowego samochodu pożarniczego praktycznie za kwotę 40
tys. zł - udział gminy.
Radny Jan Łuc:
Zwrócił się o to, aby wójt wystąpił Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie gminie
gruntu przy cmentarzu w Grodźcu z przeznaczeniem na parking. Poinformował, że liczba
pochowków rośnie, w związku z czym dodatkowy parking przy cmentarzu jest bardzo potrzebny.
Zwrócił się o namalowanie przejścia dla pieszych przez drogę powiatową w Grodźcu koło
świetlicy oraz o postawienie lustra przy drodze powiatowej koło posesji p. Oczkowskiego.
Poinformował, że wyjeżdżając z drogi gminnej na drogę powiatową nie widać pojazdów
nadjeżdżających ze strony Nowej Wsi Grodziskiej.
Zwrócił się o wyremontowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie oraz o zakupienie stojaka na rowery.
Zwrócił się o dofinansowanie rehabilitacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie do
kwoty 80 tys. zł. Poinformował, że dofinansowanie w roku ubiegłym wynosiło 80 tys. zł, a w tym
roku wynosi 60 tys. Wyjaśnił, że pieniędzy zabraknie, ponieważ rehabilitantka została zatrudniona na
cały etat, a ponadto dokupiono urządzenia.
Radna Helena Strecker zapytała, kiedy zostaną zakupiono pierwsze lampy hybrydowe i czy zostało
wysłane pismo do administratora dróg wojewódzkich z zapytaniem o możliwość postawienia tych
lamp przy drogach wojewódzkich.
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Radny Tomasz Herbut:
W nawiązaniu do interpelacji radnego Stanisława Olechowskiego w sprawie samochodu
pożarniczego potwierdził, że jeżeli gmina nie przystąpi do porozumienia, to starci szansę na jego
pozyskanie za kwotę 40 tys. zł udziału własnego. Poinformował, że samochód dla jednostki OSP
Zagrodno gmina mogła kupić za 200 tys. zł wkładu własnego , ale ze względu na to, że ktoś podjął
decyzję na nie, to samochód, tylko później, został zakupiony za 400 tys. zł wkładu własnego.
Zaapelował o przystąpienie do porozumienia i wygospodarowanie środków na zakup lekkiego
samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Olszanicy.
Poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia w
przedstawionych sprawozdaniach przez dyrektorów szkół było powiedziane, że dzieci uciekają z
naszych, idą się kształcić do szkół poza teren gminy. Wniósł, aby panie dyrektorki przygotowały
plan na zatrzymanie dzieci w naszych szkołach. Poinformował, że jego zdaniem dzieci odchodzą,
ponieważ likwiduje się naukę języków, a wprowadza kuchcikowo.
-

Poinformował, że w stosunku do przedszkoli zmieniły się warunki lokalowe.

Radna Teresa Doktor w nawiązaniu do interpelacji radnego Tomasza Herbuta stwierdziła, że należy
się zastanowić nad utworzeniem w naszej gminie zespołu szkół, żeby był jeden dyrektor. Radna
poinformowała, że w jej odczuciu pani dyrektor szkoły podstawowej i pani dyrektor gimnazjum
patrzą na siebie jak na konkurencję, rywalizują ze sobą, a uczniowie uciekają z naszych szkół.
Radny Stanisław Olechowski, mając na względzie informację radnego Tomasza Herbuta o tym, że
zmieniły się przepisy w zakresie warunków lokalowych dla przeszkoli , wniósł o podjęcie działań w
kierunku uzyskania pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń w budynku przedszkola, które były już
adaptowane na jego potrzeby.
Radna Danuta Kuźniar poinformowała, że nie otrzymała ostatecznej odpowiedzi na interpelację w
sprawie oczyszczenia Zimnika w Modlikowicach.
Radny Grzegorz Laszkiewicz:
Zwrócił się o nawiezienie tłucznia na drogę w kierunku Nowego Wojciechowa. Poinformował,
że mieszkańcy naprawią nim drogę we własnym zakresie.
Zapytał, czy wykonawcy zostało przesłane zgłoszenie o przeciekającym dachu na świetlicy
wiejskiej w Wojciechowie, kiedy usterka zostanie usunięta mając na względzie to, że gwarancja
kończy się w 2017 r.
Zapytała, czy zostało coś zrobione w temacie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Wojciechowie.
Zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na interpelację na piśmie w ustawowym terminie.
Radna Teresa Doktor, w nawiązaniu do informacji ze sprawozdania wójta na temat podpisania
umowy na sporządzenie oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego
zapytała co będzie, jeżeli pan Tabisz ma przyznane środki na zaplanowaną do realizacji inwestycję,
będzie zaciągał kredyt, a nie będzie mógł jej rozpocząć z przyczyn od Niego niezależnych, kto za to
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odpowie. Poinformowała, że na wiedzę jaką posiada sprawę zawalił nasz urząd gminy. Zapytała, kto
zapłaci kary, jeżeli pan Tabisz pociągnie gminę do odpowiedzialności.
Radna Anna Senko:
Zapytała, na kiedy jest planowane rozpoczęcie remontu mostku koło posesji p. Sawy w
Radziechowie.
Zwróciła się o dopilnowanie terminu rozpoczęcia budowy boiska w Radziechowie.

Do pkt 4.
1/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2015.
Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury
Gminy w dniu 9 czerwca 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 XIX.92.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawozdania finansowego gminy Zagrodno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za rok 2015 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
------------------------------------------------------------------2/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. Dodał, że w dniu 20 maja 2016 odbyło się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej, na którym został wypracowany wniosek o udzielenie wójtowi gminy
absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Projekt uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 9 czerwca
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 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się”.
Uchwała Nr XIX.93.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. stanowi załącznik 4 do
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------protokołu.
-------------3/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie. Dodał,
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy w
dniu 9 czerwca 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 XIX.94.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zagrodnie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
--------------------------------------------------------------4/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego gminnej instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w ZAGRODNIE za 2015 r.
Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury
Gminy na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 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 po głosowanie.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX.95.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawozdania finansowego gminnej instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAGRODNIE za 2015 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------5/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.
Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury
Gminy na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 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.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX.96.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gminy na 2016 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------6/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Zagrodno. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 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 XIX.97.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Dodał, że
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na
posiedzeniu w dniu 9 czerwca 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 XIX.98.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---nieruchomości stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
-----------------------------------------------------------------------8/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów. Dodał, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu
9 czerwca 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.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX.99.2016 Rady Gminy Zagrodno w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodał, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Gminy na posiedzeniu w dniu
9 czerwca 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 XIX.100.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. uchwały w sprawie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------załącznik nr 11 do protokołu.
----------------------------------------10/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Zagrodno”. Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Rolnictwa, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2016 r.
Inspektor Urzędu Gminy Wiesław Łysak omówił projekt uchwały.
Radny Tomasz Herbut zapytał, dlaczego w harmonogramie rzeczowo-finansowym jest zapisane, że
realizującym modernizację oczyszczalni ścieków na osiedlu w Zagrodnie jest gmina, czy będzie jakaś
zmiana strukturalna, czy gmina będzie przejmowała tą oczyszczalnię.
Inspektor Urzędu Gminy Wiesław Łysak wyjaśnił, że właścicielem oczyszczalni na osiedlu w Zagrodnie
jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Budziwojowie i ona będzie finansowała to zadanie, co wynika w
wpisu w kolejnej kolumnie. Dodał, że zapis w harmonogramie zostanie zmieniony, jako jednostka
realizująca zadanie zostanie wpisana Spółdzielnia Mieszkaniowa w Budziwojowie.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
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Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX.101.2016 Rady Gminy Zagrodno w dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zagrodno” stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami na sesję otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie. Poinformował, że Komisja Rewizyjna badała
zasadność zarzutów postawionych w skardze pani Karoliny Bardowskiej na działanie dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zagrodnie na posiedzeniach odbytych 12, 18 i 31 maja 2016 r.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasz Herbut odczytał opinię komisji w sprawie
skargi pani Karoliny Bardowskiej na działania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.
Po otwarciu dyskusji przez przewodniczącego rady gminy Walentego Luszniewski ego radny Tomasz
Herbut poinformował, że był przekonany, iż opinia komisji będzie stanowiła uzasadnienie do
projektu uchwały, a okazało się że, nie został w nim uwzględniony zapis mówiący o tym, że Komisja
Rewizyjna, mając na względzie aspekt społeczny, zwróciła się z wnioskiem do wójta gminy o podjęcie
prac zmierzających do uszczegółowienia, doprecyzowania zasad rekrutacji dzieci oraz dodatkowego
naboru dzieci do przedszkola. W uzasadnieniu powiedział, że przepisy są dla ludzi, są po to, żeby je
stosować, ale nie są po to, żeby ludzi nimi krępować.
Radca prawny Marian Tarnowski poinformował, że nie ma przeszkód, aby ten zapis znalazł się w
uzasadnieniu. Dodał, że należy go przeredagować w ten sposób, że rada gminy na wniosek Komisji
Rewizyjnej, mając na względzie aspekt społeczny, zwróciła się z wnioskiem do wójta gminy o
podjęcie prac zmierzających do uszczegółowienia, doprecyzowania zasad rekrutacji dzieci do
przedszkola oraz dodatkowego naboru dzieci do przedszkola. Wyjaśnił, że ten zapis zostanie
wprowadzony do uzasadnienia, jeżeli radny zgłosi wniosek formalny o jego wprowadzenie, a rada
gminy przychyli się do niego.
Radny Tomasz Herbut kontynuując w uzasadnieniu poinformował, że problemy związane z
zarządzaniem w szkole ciągle wracają, w związku z czym spowodowanie doprecyzowania zasad
rekrutacji może mieć znaczenie. Zgłosił wniosek formalny o zmianę uzasadnienia do projektu
uchwały poprzez dopisanie tego, że rada gminy na wniosek Komisji Rewizyjnej, mając na względzie
aspekt społeczny, zwróciła się z wnioskiem do wójta gminy o podjęcie prac zmierzających do
uszczegółowienia, doprecyzowania zasad rekrutacji dzieci do przedszkola oraz dodatkowego naboru
dzieci do przedszkola.
Radna Teresa Doktor w uzasadnieniu do wniosku komisji wyjaśniła, że zasady rekrutacji do
przedszkola należy doprecyzować w takim celu, aby te sprawy już się nie powtarzały się. Dodała, że
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej pani dyrektor mówiła, że jeżeli dziecko jest przyjęte do
przedszkola w ciągu roku, np. 19 lutego, to ma miejsce w przedszkolu do końca roku szkolnego, a
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później żeby mieć miejsce od 1 września , musi przejść przez rekrutację, co jest nieprawdą, dziecko
przyjęte do przedszkola 19 lutego ma prawo kontynuować przedszkole od 1 września bez rekrutacji.
Dodała, że tą sprawę wyjaśniał komisji na posiedzeniu pracownik Urzędu Gminy.
Radny Franciszek Szklarz poinformował, że pani dyrektor na posiedzeniu komisji tłumaczyła, że
dziecko pani Bardowskiej nie zostało przyjęte do przedszkola, ponieważ pani Bardowska nie napisała
ponownego podania o przyjęcie dziecka do przedszkola, natomiast pani Bardowska była
przekonana, że jej dziecko jest na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola.
Poinformował, że nie byłoby tej sprawy, gdyby pani dyrektor nie przyjęła do przedszkola dzieci
dwóch swoich pracownic.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i
poddał pod głosowanie wniosek radnego Tomasza Herbuta.
Rada gminy w głosowaniu jawnym przychyliła się do wniosku jednogłośnie.
Następnie przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność
13 radnych i poddał pod głosowanie projekt uchwały po zmianach.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę 12 głosami „za”, przy jednym głosie „przeciw”.
Uchwała Nr XIX.102.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie stanowi załącznik nr 13 do
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------protokołu.
----------------12/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali na stół projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze
inkasa.
Sekretarz gminy Urszula Kindler omówiła projekt uchwały.
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 XIX.103.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

13/
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski poinformował, że radni przed obradami
sesji otrzymali na stół projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Inspektor Urzędu Gminy Kamila Kunecka omówiła projekt uchwały.
Radny Stanisław Olechowski zwrócił się o poinformowanie, gdzie znajdują się działki przeznaczone
do sprzedaży.
Inspektor Urzędu Gminy Kamila Kunecka poinformowała, że działka nr 378 w Modlikowicach
położona jest w sąsiedztwie posesji p. Danuty Kuźniar, natomiast działka nr 477 w Wojciechowie jest
to staw położony w sąsiedztwie pół uprawnych, niedaleko gminnego stawu znajdującego się przy
głównej drodze.
Radny Franciszek Szklarz zapytał, w jaki sposób te działki będą sprzedawane.
Inspektor Urzędu Gminy Kamila Kunecka poinformowała, że obie działki będą sprzedawane w drodze
przetargu.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski stwierdził na sali obrad obecność 13 radnych i
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada gminy w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX.104.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zgody na zbycie nieruchomości stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
---------------------------------------------------------------------------------------------Do pkt 5.
Wójt gminy Tadeusz Szklarz poinformował, że radni otrzymają na piśmie odpowiedzi na złożone
interpelacje i zapytania.
Do pkt 6.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie - 13 głosami „za”.
Do pkt 7.
1/
Wójt gminy Tadeusz Szklarz zwrócił się o radnych i sołtysów o wskazanie lokalizacji lamp
hybrydowych w sołectwach.
2/ Radna Anna Senko poinformowała, że była nieobecna na dwóch poprzednich sesjach z powodów
osobistych.
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3/ Sołtys Zagrodno – Osiedle Czesław Gap zwrócił się o zamontowanie lamp hybrydowych:
-

przy świetlicy,
na wysokości byłego CPN, żeby oświetlała chodnik dla pieszych przy drodze wojewódzkiej.

4/ Sołtys wsi Modlikowice Danuta Kuźniar zwróciła się o zamontowanie lamp hybrydowych:
-

przy budynkach 1,2 i 3,
dwóch przy drodze w stronę stawów przy nowych domach,
koło posesji p. Giszter, p. Stoiński,
w Jadwisinie przy drodze gminnej w kierunku posesji p. sołtys.

5/ Radny Waldemar Szklarz zwrócił się o zamontowanie lampy hybrydowej w Uniejowicach na
kolonii grodziskiej, tj. koło posesji 27-28.
6/ Radny Franciszek Szklarz zwrócił się o zamontowanie lamp hybrydowych w Zagrodnie:
-

czterech w części Zagrodna, w której mieszka,
kilku przy drodze koło posesji p. Bigosa,
przy drodze na nowym osiedlu, w kierunku posesji nr 58.

7/ Radny Jan Łuc zwrócił się o zamontowanie dwóch lamp hybrydowych przy drodze w kierunku
posesji p. Bajora.
8/ Radna Helena Strecker zwrócił się o zamontowanie lamp hybrydowych w Olszanicy:
-

przy drodze koło posesji p. Kachniarza,
przy drodze koło posesji p. Bojczuka,
przy drodze koło świetlicy wiejskiej.

9/ Radny Jan Kotylak:
Zwrócił się o zamontowanie kilku lamp hybrydowych w Zagrodnie przy drodze koło posesji p.
Bigosa.
Zwrócił się, aby gminy wsparła finansowo rekonstrukcję organów w kościele w Zagrodnie
adekwatnie do kosztów. W uzasadnieniu powiedział, że Zagrodno jest wsią gminną, centralnie
położoną, ma zabytkowy kościół, który proboszcz utrzymał w należytym porządku i stanie, który jest
wizytówką gminy. Odbywają się w nim gminne i ponad gminne uroczystości.
10/ Radna Helena Strecker zwróciła się o zamontowanie lampy hybrydowej w Zagrodnie przy drodze
w kierunku posesji byłego radnego.
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11/ Radny Jan Łuc poinformował, że kościół w Grodźcu wymaga gruntownego remontu. Stwierdził,
że w stosunku do potrzeby remontu kościoła w Grodźcu organy w kościele w Zagrodnie, które
grają, mogą poczekać, mogą być robione w późniejszym terminie. Poinformował, że trzeba to
zobaczyć i ocenić.
12/ Sołtys wsi Radziechów Anna Senko zwróciła się o postawienie lampy hybrydowej w
Radziechowie koło posesji p. Zbigniewa Tarnowskiego.
13/ Radny Franciszek Szklarz stwierdził, że remont kościoła w Grodźcu powinni własnymi środkami
wesprzeć także mieszkańcy Grodźca. Poinformował, że na wymianę dachu na kościele w Zagrodnie,
która była bardzo kosztowna, gmina udzieliła wsparcia w wysokości 50 tys. zł, a resztę sfinansowali
mieszkańcy.
14/ Radny Grzegorz Laszkiewicz zwrócił się o zamontowanie lamp hybrydowych w Wojciechowie, w
okolicy posesji p. Galara i p. Kwapisza.
15/ Sołtys wsi Brochocin Walenty Luszniewski zwrócił się o zamontowanie lampy hybrydowej w
Brochocinie koło świetlicy wiejskiej.
16/ Radny Tomasz Herbut zwrócił się o zamontowanie lampy hybrydowej w Zagrodnie na nowo
budowanym osiedlu – w okolicy posesji nr 58.
17/ Sołtys wsi Olszanica Anna Lisowska:
Zapytała, czy istnieje możliwość zasypania nieczynnego basenu na terenie szkoły w Olszanicy,
czy są podejmowane jakieś działania w tym temacie.
Zgłosiła pilną potrzebę zebrania pozimowego piachu zalegającego przy chodniku dla pieszych
na drodze wojewódzkiej w Olszanicy.
Zgłosiła, że dach na świetlicy wiejskiej w Olszanicy nadal przecieka, zalewa panele
podłogowe.
18/ Sołtys wsi Jadwisin Stanisława Gibas:
Poinformowała, że tak rzadko jak w Jadwisinie, nie ma lamp w żadnej innej miejscowości
naszej gminy. Dodała, że w części wsi za rzeką mieszkańcy nigdy nie mieli lamp ulicznych pomimo, że
nie jest to nowe osiedle mieszkaniowe.
Zapytała, kiedy będzie remontowany bród przez rzekę w Jadwisinie. Poinformowała, że jego
stan jest co raz gorszy, są w nim coraz większe dziury.
Zwróciła się o nawiezienie tłucznia na drogę gminną w Jadwisinie. Poinformowała, że droga
jest zniszczona, jeżdżą po niej duże ciągniki, także z obcych wsi.
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Do pkt 8.
Przewodniczący rady gminy Walenty Luszniewski zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.
Prot. T. Lech

Przewodniczący Rady Gminy
Walenty Luszniewski
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