PROTOKÓŁ NR XXVI/2013
Z SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 1 marca 2013 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:30
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 16:30

Radni nieobecni:
1. Hipolit Gawryjołek
2. Grażyna Grycaj
3. Henryk Marciniak
4. Elżbieta Szopian
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna otworzyła XXVI sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała radnych,
sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum,
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Poinformowała, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym ze względu na zatwierdzenie dwóch
uchwał w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Stoszowice i Przedborowa związane z ubieganiem się o
dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013.

Ad.2
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna zaproponowała
następujące osoby do składu Komisji Wniosków i Uchwał:
1. Janusz Urbański
2. Tomasz Krzeszowiec
3. Józef Kordas
W/w skład Komisji został przyjęty 11 głosami „za”.

Ad.3
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, że na posiedzeniu komisji w dniu
28.02.2013 r. został przedłożony projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy
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Stoszowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania składników mienia sołeckiego Srebrna Góra.
Podjęcie uchwały podyktowane zostało podjętymi przygotowaniami w celu przystąpienia do projektu
budowy placu zabaw i rekreacji na terenie miejscowości Srebrna Góra i planowanym pozyskaniem środków
finansowych z funduszy unijnych na ten cel. Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o przyjęcie
w/w uchwały do porządku obrad na obecnym posiedzeniu sesji Rady Gminy.
Wniosek został przyjęty 9 głosami – „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnioną poprawką został przyjęty 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0 i przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Głosowanie nad projektami uchwał:
a/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Stoszowice,
b/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Przedborowa,
c/

w sprawie uchylenia uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. w
sprawie przekazania składników Mienia Sołeckiego Srebrna Góra

5. Wnioski i interpelacje.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 4.
Pani Teresa Tęsna Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła:
Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stoszowice.
Wójt Gminy Marek Janikowski – poinformował, że budowa terenów rekreacji na terenie Gminy
Stoszowice będzie obejmowała inwestycje na terenie dwóch miejscowości Stoszowic i Przedborowej.
Zmiany w POM dotyczą między innymi dodania opisu i charakterystyki obszarów o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na
ich położenie. W dokumencie uwzględniono również cechy funkcjonalno – przestrzenne oraz opis
planowanych zadań inwestycyjnych, co stanowi konieczny element Planu Odnowy Miejscowości.
Nowy Plan Odnowy Miejscowości Stoszowice (uchwała Zebrania Wiejskiego) będą stanowiły załącznik do
wniosku „Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w miejscowości Stoszowice
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i Przedborowa” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Radny Tadeusz Kubicz- zapytał jakie będą realizowane zadania w ramach w/w projektu.
Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, że w ramach projektu planuje się:
w miejscowości Przedborowa


wykonanie nawierzchni tłuczniowych – alejki,



wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,



wykonanie placu tanecznego (przy świetlicy wiejskiej),



wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej,



wykonanie miejsc postojowych,



zamontowanie urządzeń placu zabaw,



zamontowanie urządzeń siłowni napowietrznej.

w miejscowości Stoszowice


zakupienie urządzenia do placu zabaw oraz urządzenia siłowni napowietrznej



budowa boiska wielofunkcyjnego,



uporządkowanie obecnego drzewostanu,



nasadzenie nowych drzew,



remont nawierzchni dróg.

Radny Wiesław Płonka – zapytał czy w miejscowości Srebrna Góra jest przewidziana budowa placu zabaw.
Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, że w miejscowości Srebrna Góra trwają przygotowania
do projektu budowy placu zabaw. Dodał, że „głównymi projektantami” będą dzieci ze Szkoły w Budzowie,
(które zasugerują wygląd przyszłego placu zabaw). Następnym etapem będzie pozyskanie funduszy
unijnych. Został już ogłoszony program na „ Infrastrukturę Turystyczną”. Do wniosku Gmina zamierza
przystąpić wspólnie z miastem Kłodzko.


Uchwała Nr XXVI/165/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stoszowice - została przyjęta 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.

Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedborowa.


Uchwała Nr XXVI/166/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedborowa - została przyjęta 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.
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Uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr X/56/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. w
sprawie przekazania składników Mienia Sołeckiego Srebrna Góra.


Uchwała Nr XXVI/167/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/56/2011
Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania składników Mienia
Sołeckiego Srebrna Góra - została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0,
„przeciw” - 0.

Ad. 5
Wnioski i interpelacje
Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał Pan Józef Kordas przedstawił:
Wniosek Radnego Tadeusza Kowalczyka w sprawie naprawy drogi w miejscowości Rudnica

przy

posesjach nr 35, nr 37, nr 39 .
Radny Tadeusz Kowalczyk – poinformował, że w/w droga została zniszczona przez ciężki sprzęt, który
wywozi drzewo z posesji prywatnej. Stwierdził, że do wiosny do w/w posesji nie da się przejechać.
Marek Janikowski – Wójt Gminy – poinformował, że powyższe prace zostaną wykonane „trybem
gospodarczym” ( na ile pozwolą środki). Dodał, że Spółka Wodociągi Srebrnogórskie na drogi (łącznie z
utrzymaniem zimowym dróg otrzymała kwotę 100 tys. zł. W trakcie opadów śniegu dziennie wydatkowano
kwotę ok. 6 tys. zł. Na przyszłą sesję Rady Gminy zostaną przedstawione wydatki związane z utrzymaniem
dróg w okresie zimowym.
Wnioski Przewodniczącego Komisji i Uchwał Pana Józefa Kordasa:
1) Zmiana pierwszeństwa przejazdu drogi podporządkowanej w górnej części w miejscowości Jemna
(droga wzdłuż zabudowań) na drogę główną. W chwili obecnej droga główna jest drogą prowadzącą
przez las.
2) 2. Sprawdzić regulację oświetlenia ulicznego w miejscowości Srebrna Góra – godziny włączania i
wyłączania.
Marek Janikowski – Wójt Gminy - poinformował, że jeżeli do godz. 18:00 lampy uliczne się nie zapalą
to prosi o szybką interwencja mieszkańców Srebrnej Góry (wykonanie telefonu do pracownika urzędu).
Stwierdził, że obecnie jest awaria (usytuowana pod ziemią) na głównym zabezpieczeniu, której nie można
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usunąć do czasu zalegającego śniegu na chodnikach. Następnie poinformował, że w miejscowości Srebrna
Góra (w obrębie osiedli) jest planowany projekt organizacji ruchu (tj.: ograniczenie prędkości do 30 km/godz
i zasada prawej ręki). Postawienie dwóch znaków do 30 km/godz. koło restauracji Koniuszy i Górskiej Perły
oraz przy ulicy Ogrodowej.
Radny Tadeusz Kubicz - zgłosił wniosek w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę
(zapadającego się mostku) przy posesji 141 (koło Pana Jurkowskiego) w miejscowości Przedborowa.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani
zakończenie XXVI sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
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Teresa Tęsna

ogłosiła

