
Interpelacje złożone przez radnych Gminy Zagrodno na sesji w dniu 28 grudnia 2018r. 

 

Radny Jan Kotylak poinformował, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie posiada w stałym 

zarządzie salę gimnastyczną w Radziechowie, z której nie korzysta. Sala jest w złym stanie 

technicznym, a 16 uczniów szkoły w Radziechowie  korzysta  z sali zastępczej  w budynku szkoły. 

Zapytał, czy gmina ma pomysł na zagospodarowanie obiektów, w tym tej sali, które oświacie nie 

służą, a jedynie obciążają jej budżet.  

Radna Anna Senko potwierdziła, że z sali gimnastycznej w Radziechowie nie korzystają dzieci szkolne. 

Poinformowała, że  chciałaby z niej korzystać młodzież, przede wszystkim w okresie zimowym, ale nie 

posiada środków finansowych na jej utrzymanie. Dodała, że pani dyrektor proponowała przekazanie 

obiektu radzie sołeckiej,  klubowi  sportowemu, ale ani rada sołecka, ani klub sportowy również nie 

posiada  środków finansowych na  jego utrzymanie.   

Projekt odpowiedzi: 

Salka gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym jest w zarządzie/użytkowaniu/ Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Zagrodnie. Obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Obiekt wymaga 

wykonania kapitalnego remontu.  

 

  Radny Paweł Keklak  odczytał, a następnie  złożył na piśmie interpelacje  o treści „ w celu poprawy 

infrastruktury drogowej w gminie Zagrodno zwracam się z prośbą  o sporządzenie wykazu posesji, 

które nie posiadają utwardzonego bitumicznie dojazdu. Wykaz taki powinien zawierać między 

innymi:  

- opis posesji, adres 

- odległość  do najbliższej utwardzonej drogi ( bądź w przypadku grupy posesji, odległość do 

najbliższej posesji  z utwardzoną drogą) 

Na podstawie w/w wykazu proszę o zlecenie wykonania analizy potencjalnych kosztów, które 

musiałyby zostać poniesione, aby zrealizować projekt poprawy infrastruktury drogowej w zakresie 

dojazdów do posesji. Koszty te powinny zostać przedstawione w rozbiciu na poszczególne 

miejscowości.  Uważam, że projekt dot. poprawy stanu dojazdów do posesji mieszkańców   Gminy 

Zagrodno powinien być działaniem  priorytetowym Rady Gminy  Zagrodno  w latach 2019 -2020”.  

Projekt odpowiedzi  

– Obecnie na terenie gminy Zagrodno  drogi dojazdowe w 90% są drogami o nawierzchni gruntowej 

lub  utwardzane grysem kamiennym. W budżecie Gminy na rok 2019 przewiduje się modernizację 

drogi 1054 i 820 w Zagrodnie, oraz drogę 765 w Olszanicy z dofinansowaniem FOGR. Kolejne drogi 

będą wprowadzane do budżetu w miarę możliwości finansowych Gminy. 

  

Radny Jan Łuc  odczytał , a następnie złożył  na piśmie interpelacje o treści: ”Zwracam się z prośbą  o 

wykonanie następujących prac: 



1. Po odbiorze prac konserwacyjnych na potoku  „Zimnik” w Grodźcu przez Urząd Melioracji w 

Legnicy Pani inspektor poinformowała mnie, że załamany jest przyczółek mostu znajdującego 

się przy budynkach 81 i 82. Odłamki z tego mostu leża w korycie potoku. Proszę o murarskie 

uzupełnienie braków tego mostu i zamontowanie barierek ochronnych. 

2. Wymiana tablic informacyjnych przy kościele i na podzamczu ( na przystanku autobusowym) 

oraz konserwacja pozostałych tablic informacyjnych w Grodźcu. Tablice  są w bardzo złym 

stanie”.  

Projekt odpowiedzi - w przedmiotowej sprawie zostanie przeprowadzona kontrola na miejscu , 

zostanie ustalony konieczny zakres niezbędnych prac i zostanie przyjęty do projektu planu 

remontów bieżących i realizowany w miarę posiadanych wolnych środków finansowych w 

budżecie Gminy.  

- Poinformował, że na poprzedniej sesji pani z zespołu ludowego Macierzanka zwróciła się z 

prośbą o udostępnienie im samochodu na wyjazdy, ponieważ do tej pory one mają  swój środek 

transportu i mają z tym problem. 

Odpowiedź : W odpowiedzi na interpelacje wniesioną na III.2018 sesji Rady Gminy Zagrodno 

w dniu 28 grudnia 2018 r. uprzejmie informuje, że zespoły folklorystyczne z terenu Gminy 

Zagrodno otrzymują dotację w wysokości 9.600,00 zł na działalność Zespołu. W związku z 

przyznaną dotacją Zespoły przedstawiają preliminarze wydatkowania środków na dany rok, 

w którym m.in. określają wysokość kwoty na wyjazdy Zespołu. Po przedstawieniu 

harmonogramu wydatków Urząd Gminy Zagrodno ogłasza konkurs ofert na zamówienie 

publiczne, którym jest świadczenie usługi transportu osobowego na potrzeby Zespołów 

Macierzanka z Wojciechowa i Swojacy z Zagrodna. Usługa obejmuje przewóz osób z 

ustalonych miejsc (od momentu podjęcia pierwszego uczestnika przewozu) do miejsc 

docelowych i z powrotem. W ramach zaproszenia do składania ofert na w/w zamówienie 

publiczne, Wykonawcy spełniający wymogi formalne mogą ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zawarta zostaje umowa z wyłonionym 

Wykonawcą. Umowa wygasa z chwilą wyczerpania kwoty określonej w umowie ustalonej na 

podstawie harmonogramu wydatków Zespołów lub wygaśnięciem terminu trwania umowy, 

który wygasa z końcem roku ,w którym została podpisana. Jedyną potrzebą skorzystania  z 

własnego środku transportu jest wyczerpanie kwoty przeznaczonej na wyjazdy Zespołów lub 

wygaśnięciem terminu umowy. 

 

Radna Anna Senko   ponowiła interpelację o zamontowanie barierek ochronnych przy drodze 

gminnej nr 178 Radziechów – Modlikowice.  Przypomniała, że barierki są konieczne ze względu na 

głębokie rowy. Dodała, że inspektor nadzoru  wydał opinię potwierdzająca potrzebę zamontowania 

tych barierek.  

Projekt odpowiedzi -  Zamontowanie barier ochronnych na części odcinka drogi nr 342 w 

Radziechowie  zostanie wpisane do projektu planu remontów na rok 2019 i będzie realizowane w 

miarę posiadanych środków finansowych.  

Radna Halina Pawlus odczytała, a następnie złożyła  interpelacje na piśmie o treści:  



- „Lampa na posesji 48 jest na prywatnej łące, która oświetla ten skrawek łąki i drogi, która 

należy do tej posesji.  Obok jest droga gminna, która powinna być oświetlana do posesji nr 49 i 50, 

która była obiecana przez byłych wójtów.  

Projekt odpowiedzi – w poruszonej sprawie w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona wizja 

lokalna i zostaną zbadane możliwości zabudowy i finansowania nowych lamp 

- Kanalizacja sali wiejskiej w Uniejowicach, gdyż kanaliza ma już ponad 20 lat, a my mamy jako 

Rada Solecka w planie na rok 2019m położenie płytek na korytarzu i w kuchni. Bez tej kanalizy  nie 

będziemy mogli zrealizować naszych planów.  

Projekt odpowiedzi –  Budynek świetlicy wiejskiej w Uniejowicach posiada bezodpływowy zbiornik 

na ścieki bytowe, ewentualna wymiana przyłącza jest zadaniem remontowym, i powinna być 

realizowana z jednoczesnym remontem pomieszczeń świetlicy /wymiany posadzki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


