PROTOKÓŁ NR XXV/2013
Z SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 14:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 15:30

Radni nieobecni:


Henryk Marciniak



Józef Kordas



Płonka Wiesław

Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna otworzyła XXV sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała radnych,
sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum,
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna zaproponowała
następujące osoby do składu Komisji Wniosków i Uchwał:


Ferdynand Nosal



Józef Sekuła



Dominik Świętoń

W/w skład Komisji został przyjęty 12 głosami „za”.

Ad.3
Pan Marek Janikowski - Wójt Gminy Stoszowice – zgłosił wniosek o wprowadzenie pod obrady sesji
Rady Gminy uchwałę w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Dodał, że
zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy
określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich.
Wniosek został przyjęty 12 głosami – „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnioną poprawką został przyjęty 12 głosami „za”,
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wstrzymujących się” 0, „przeciw „0” i przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Stoszowice.
6. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu gminy na rok 2013;
b/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata
2013-2023;
c/ rozszerzenia przedmiotu działalności Fortecznego Parku Kulturowego Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Srebrnej Górze oraz przeklasyfikowania
kodów PKD-2004 na PKD-2007.
d/ okreśelnia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z XXIV sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia
2012 r.
Protokół Nr XXIV/2012 – został przyjęty 12 głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0.

Ad. 5
Marek Janikowski Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie od ostatniej sesji.
1.

Gmina Stoszowice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
drugi etap remontu Wiaduktu Żdanowskiego w kwocie 600.000 zł,

2. dofinansowanie otrzyma również Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze na kolejne prace
remontowe na Donjonie, Bastionie Dolnym i Bastionie Kawaler, kwota dofinansowania to 800.000
zł,
3. 25.01.2013 dokonano gwarancyjnego przeglądu świetlic wiejskich w miejscowościach Stoszowice,
Żdanów, Jemna i Rudnica,
4. 08.02.2013 odbyło się otwarcie ofert na zadanie "Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w
Gminie Stoszowice", obecnie trwa uzupełnianie dokumentacji przez oferentów,
5. wymieniono żarówki w lampach oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Gminy Stoszowice.
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Ad. 6
Pani Teresa Tęsna Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła:
Uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
Pan Artur Michałuszek - Skarbnik Gminy – poinformował, że zmiany w planie dochodów, wydatków
oraz treści normatywnej wynikają z następujących zdarzeń:
Gmina Stoszowice otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej;
Zmniejszono plan wydatków na odsetki ( korekta z tyt. obniżenia stóp procentowych);
Kontynuowanie zadania pn „Budowa gminnej szkoły podstawowej w Budzowie”,;
Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej nr WIAS-WR-0105-13/13 z dnia 6 lutego 2013 r.
Budżet po zmianach wynosi:
1. plan dochodów: 15.858.414,00 zł
a) dochody bieżące: 13.635.921,00 zł
b) dochody majątkowe: 2.222.493,00 zł
2. plan wydatków: 15.599.772,00 zł
a) wydatki bieżące: 12.124.395,00 zł
b) wydatki majątkowe: 3.475.377,00 zł
Uchwała Nr XXV/161/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 - została
przyjęta 12 głosami ”za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata
2013-2023
Pan Artur Michałuszek - Skarbnik Gminy – poinformował, że zgodnie z art. 229 ustawy o finansach
publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu
terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot
przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwała Nr XXV/162/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Stoszowice na lata 2013-2023 - została przyjęta 12 głosami ”za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Uchwałę w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Fortecznego Parku Kulturowego Spółki

z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Srebrnej Górze oraz przeklasyfikowania kodów PKD -2004
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na PKD-2007.
Pani Magdalena- Tęsna Pitner – Sekretarz Gminy - poinformowała, że do w/w uchwały została dodana
jedna podklasa pkt 10 – związany z organizacją targów, wystaw i kongresów.
Uchwała Nr XXV/163/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności
Fortecznego Parku Kulturowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Srebrnej Górze

oraz przeklasyfikowania kodów PKD -2004 na PKD-2007 - została przyjęta 12 głosami ”za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o
publicznym transporcie zbiorowym do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy określenie przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich.
Radny – Tadeusz Kubicz – wnioskował, żeby w miejscowości Przedborowa ująć lokalizację przystanku
przy skręcie do kamieniołomu.
Radny – Tadeusz Kowalczyk – wnioskował o ujęcie lokalizacji przystanku w Rudnicy pomiędzy posesjami
nr 17 i 19.
Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Teresa Tęsna wnioski poddała pod głosowanie.
Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie 12 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”.
Uchwała Nr XXV/164/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków - została przyjęta 12 głosami ”za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.

Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – przedstawiła realizację wniosków z poprzedniego
posiedzenia sesji Rady Gminy (co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Następnie odczytała pisma o numerach WIAS-WR-0105-13/13, WIAS-WR-0105-14/13, WIAS-WR-010515/13 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dot. uchwał budżetowych podjętych na sesji Rady
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Gminy Stoszowice w dniu 28 grudnia 2012 r. (co stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady dodała, że wszystkie zawarte zarzuty podniesione w w/w pismach zostały
uwzględnione i skorygowane w uchwale dot. zmian w budżecie.
Radna Grażyna Grycaj – zapytała dlaczego mieszkańcy muszą ponosić opłaty wstecz w związku z
przekwalifikowaniem gruntów. Dodała, że są to kwoty wyższe o 100%, co znacznie obciąża finansowo
podatnika.
Skarbnik Gminy Artur Michałuszek – poinformował, że Starostwo Powiatowe raz na 15 lat przeprowadza
modernizację danych przedmiotowych. Mieszkańcy powinni być informowani przez Starostwo na bieżąco
(wymóg ten nie obowiązuje jeżeli jest przeprowadzona modernizacja danych całej Gminy). Dodał, że Gmina
również jest informowana z opóźnieniem dwu miesięcznym.
Radna Grażyna Grycaj – stwierdziła, że nie jest to wina mieszkańców, a w związku ze zmianami jakie są
wprowadzane w ewidencji podatnicy muszą płacić podatek wstecz.
Skarbnik Gminy Artur Michałuszek – poinformował, że do naliczenia podatku przez organ podatkowy
pod uwagę jest brana data wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w
Ząbkowicach Śl.
Radna Halina Maciejewska – zapytała, czy mieszkańcy w deklaracjach wypowiedzieli się za
prowadzeniem selektywnej segregacji odpadów, czy bez prowadzenia selektywnej segregacji odpadów.
Wójt Gminy- Marek Janikowski – poinformował, że cały czas wpływają deklaracje. Do końca marca br.
zostanie sporządzona dokładna statystyka (na chwilę obecną jest to pól na pół).
W dalszej części posiedzenia grupa gestorów działających na terenie Gminy Stoszowice złożyła na ręce
Przewodniczącej Rady Gminy pismo dotyczące wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (pismo stanowi załącznik do protokołu)
Krzysztof Leszczyński – poinformował, że w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wiele kwestii pominięto na szkodę przedsiębiorców i w związku tym przedsiębiorcy wykazali
błędy zawarte w deklaracji.
Sławomir Jopa – zauważył, że deklaracja zakłada, że obiekty turystyczne mają 100% obłożenia przez cały
rok. Z wyliczeń obiektów turystycznych np.: takich jak Zakopane, sukcesem jest obłożenie 37%, a w Gminie
Stoszowice jest to dużo mniej. Natomiast poza sezonem przedsiębiorcy są mocno obciążeni finansowo.

5

Krzysztof Leszczyński - potwierdził wypowiedź przedmówcy, że w sezonie sukcesem jest obłożenie 36%.
Wójt Gminy Marek Janikowski – poinformował, że w miesiącu październiku 2012 r. były prowadzone
konsultacje na w/w temat i żaden z przedsiębiorców nie brał udziału w tym spotkaniu, ani nie wpłynęły
wnioski ( podpowiedzi) od w/w grupy. Podczas przygotowania projektów uchwał nie brano pod uwagę
„obłożenia”. Sprawdzano stawki w kraju na tego typu obiektach, oraz jakie opłaty wpływają za w/w usługi
od przedsiębiorców na chwilę obecną i w związku z tym przyjęto jedno z niższych stawek. Następnie
zwrócił się do gestorów o przygotowanie swojego stanowiska aby na następnym spotkaniu wypracować
odpowiednie wnioski.
Agnieszka Bielecka – poinformowała, że w deklaracji nie uwzględniono obowiązku ponoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych) powstałych za
każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Nie wzięto pod uwagę, że
wszystkie nieruchomości związane z obsługą ruchu turystycznego wytwarzają odpady nieregularne i nie
umożliwiono określenia zapotrzebowania na odbiór odpadów w danych okresach czasu (w deklaracji w
części D). Zdaniem Pani Bieleckiej najlepiej ustalić termin spotkania w celu przyjęcia mniejszych stawek.
Wójt Gminy Marek Janikowski – poinformował, że obecnie firma Wodociągi Srebrnogórskie zajmująca
się odbieraniem odpadów posiada swoją księgowość i wszystkie umowy. Aktualnie faktury są realizowane
na bieżąco. Zgodnie z nowymi przepisami księgowość w tym zakresie przypisana będzie do Urzędu, w
związku z czym przedsiębiorcy zobowiązani byliby zmieniać często deklaracje śmieciowe. Taka możliwość
istnieje tylko w przypadku osób zamieszkałych, natomiast w przypadku firm opcja taka nie jest
przewidziana.
Sławomir Jopa – nie rozumie tak drastycznego wzrostu cen opłat za śmieci. Dodał, że kubeł na śmieci o
pojemności 400 l był starczający dla jego firmy i płacił wówczas ok. 40 zł miesięcznie. Z wejściem w życie
nowych przepisów będzie musiał płacić 160 zł miesięcznie.
Wójt Gminy Marek Janikowski – poinformował, że do tej pory opłata była uiszczana za 400 litrów śmieci
a drugie 400 litrów było wywożone do punktów selektywnych gromadzenia śmieci „tzw. gniazd”, których
koszt wywozu pokrywała Gmina. Z chwilą wprowadzenia nowych przepisów tzw. „gniazd” nie będzie z tego
względu, że były tam wrzucane również odpady nie selektywne, za które Gmina musiała ponosić dodatkowe
opłaty.
Elżbieta Broś – zapytała czy Gmina przewiduje rozstawienie kubłów dla turystów.
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Wójt Gminy Marek Janikowski - poinformował, że na terenie Gminy jest przewidzianych 150 kubłów (za
które płacą wszyscy mieszkańcy Gminy). Dodał, że na wszystkie te zadania musi wystarczyć środków, żeby
móc je zrealizować.
Elżebieta Broś – poruszyła problem opłaty za ogródki piwne. Dodała, że zadeklarowana liczba turystów się
zmieni (raz mniej, raz więcej), natomiast wg. deklaracji będzie musiała płacić więcej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że Rada jest otwarta na zmiany i
oczekuje konkretnych wniosków od grupy gestorów. Z chwilą przygotowania w/w propozycji zostanie
zwołane posiedzenie połączonych Komisji na które wszystkich zaprasza.
Agnieszka Bielecka – poruszyła problem segregacji śmieci w miejscowości Srebrna Góra. Osoby
mieszkające w budynkach wielofunkcyjnych będą składować (w mieszkaniach lub na korytarzach) po
kilkanaście worków z odpadami i większość mieszkańców Srebrnej Góry zrezygnuje z segregacji. Prosiła,
aby w planowanym przetargu zaznaczyć, żeby odbiór odpadów (wszystkich) odbywał się raz na tydzień, a
nie raz na dwa tygodnie. Następnie zapytała, gdzie będzie wyznaczony punkt do selektywnego odbioru
zużytego sprzętu AGD, baterii, świetlówek, akumulatorów, odpadów remontowych itp. Dodała, że zgodnie z
ustawą jest to w kompetencji Gmin.
Wójt Gminy Marek Janikowski – Firma, która wygra przetarg będzie zobowiązana do zabierania
wszystkich frakcji, które są zawarte w ustawie. Zapis taki będzie również ujęty w przetargu. Jeżeli chodzi o
segregację śmieci, to podejmując uchwałę w powyższym zakresie Rada Gminy miała na względzie dobro
mieszkańców. Większość obywateli naszej Gminy nie będzie w stanie segregować śmieci (ze względu na
dużą ilość worków) - celowo obniżona została stawka odpadów nieselektywnych z 17 zł na 15 zł.
Agnieszka Bielecka – zapytała, czy Gmina wystąpiła do Zarządu Dróg Wojewódzkich o natychmiastową
naprawę drogi wojewódzkiej Srebrnej Górze
Odpowiedź Wójta Marka Janikowskiego – tak
Agnieszka Bielecka - Przewodnicząca Rady Sołeckiej miejscowości Srebrna Góra złożyła wnioski
skierowane przez Panią Dorotę Wild do Przewodniczącej Rady Gminy w sprawie:
1. Interwencji rozdysponowania środków finansowych z funduszu antyalkoholowego na realizację
zadań publicznych i skierowanie ich wyłącznie do chłopców.
2. Przekazanie w zarząd Sołectwa Srebrna Góra części działki nr 481 z przeznaczeniem na budowę
ogólnodostępnego boiska i placu zabaw.
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani
zakończenie XXV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
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Teresa Tęsna ogłosiła

