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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SESJI
RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 05 LISTOPADA 2013 R.
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 17:00
Radni nieobecni:
1. Hipolit Gawryjołek
2. Henryk Marciniak
3. Ferdynand Nosal
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiednio załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna otworzyła XXXIII sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała
Radnych. 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:
1. Urbański Janusz
2. Grycaj Grażyna
3. Kordas Józef
W/w skład Komisji został przyjęty 12 głosami „za”.
Ad.3
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – zaproponowała zmianę w porządku obrad. Poprosiła,
aby pkt.16 uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy oraz pkt. 17 uchwała w sprawie powołania
Skarbnika Gminy przenieść na początek głosowania.
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnionymi poprawkami - został przyjęty 12 głosami
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw” i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Stoszowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stoszowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stoszowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w
roku 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób
fizycznych.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia
umowy dzierżawy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
16. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
o współpracy w zakresie realizacji projektu „Dolnoślązak umie pływać” oraz dofinansowania
kosztów realizacji przedmiotowego projektu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego
w Ząbkowicach Śląskich na realizację Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie
ząbkowickim w latach 2013-2015”..
18. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
19. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie przedłożenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.
20. Wolne wnioski i interpelacje.
21. Zakończenie sesji.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu nr XXXII/2013 z sesji Rady Gminy z dnia
27 września 2013 r.
Protokół nr XXXII/2013 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2013 r. - został przyjęty
12 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 5
Marek Janikowski Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:
1. Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie III
etapu remontu Wiaduktu Żdanowskiego.
2. 07-11-2013 r. firma Redor rozpocznie realizację zadania Przebudowa chodnika przy drodze
wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach, opóźnienie rozpoczęcia prac było spowodowane długotrwałą
procedurą zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu przez DSDiK.
3. W dniu 05.11.2013 r. w miejscowości Srebrna Góra odbył się odbiór końcowy „Aniołka”.
4. Do 15-12-2013 r. przedłużono firmie T&S Tomasz Sobierski termin na wykonanie przydomowych
oczyszczalni ścieków.
5. Linie lotnicze Wizzar zamieszczą w gazetce pokładowej artykuł poświęcony Twierdzy
w Srebrnej Górze.
6. W dniu 24-10-2013 r. Gmina Stoszowice podpisała porozumienie z Nadleśnictwem Bardo Śl.
w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Rozwój rowerowych szlaków turystycznych”.
7. 30-10-2013 r. w Stoszowicach odbyła się konferencja podsumowująca realizowany od 2009 roku
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach projekt „Szansa na sukces” w ramach działania
PO KL. W ciągu 5 lat odbyły się kursy stylizacji paznokci, kurs małej gastronomii, bukieciarstwa,
obsługi kasy fiskalnej, komputera, wózków widłowych oraz opiekuna osób starszych
i niepełnosprawnych. Ze szkoleń skorzystało 54 osoby z czego 28 usamodzielniły się i nie
korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ad. 6 - 17
Pani Teresa Tęsna Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stoszowice.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Radny Tadeusz Kowalczyk – zapytał jaka jest odprawa odchodzącego Skarbnika.
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Wójt Gminy Pana Marek Janikowski – poinformował, że jest to 3 miesięczna odprawa wypłacana przez
3 kolejne miesiące.
Kontynuując Radny Tadeusz Kowalczyk - zapytał, czy przez 3 miesiące Urząd będzie wypłacał środki dla
2 skarbników (odchodzącego i nowo powołanego).
Wójt Gminy Pana Marek Janikowski – potwierdził.
1. Uchwała Nr XXXIII/201/2013 z dnia 05-11-2013 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stoszowice została przyjęta 12 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stoszowice.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy. Przedstawiła kandydata na Skarbnika Gminy Stoszowice w osobie
Pani Katarzyny Cichoń.
Głos zabrała Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała zebranych, że jest mieszkanką Złotego Stoku. Od 12
lat pracuje w administracji publicznej w dziale księgowości budżetowej. Ukończyła studia administracji
publicznej z uzupełnieniem prawa oraz studia podyplomowe o kierunki rachunkowość, nabyła także
certyfikat z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zapewniła Radnych, że posiada niezbędne kompetencje do
objęcie w/w stanowiska. Oświadczyła, iż dołoży wszelkich starań, aby Gmina funkcjonowała jak najlepiej.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że Pani Katarzyna Cichoń – jest osobą młodą z
wykształceniem administracyjnym i prawniczym oraz z doświadczeniem w pracy administracyjnej. Jego
zdaniem jest to odpowiednia osoba na stanowisko Skarbnika Gminy Stoszowice.
2. Uchwała Nr XXXIII/202/2013 z dnia 05-11-2013 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stoszowice została przyjęta 12 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że zmiany w planie dochodów, wydatków wynikają
z następujących zdarzeń:
1. Decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2013 roku zwiększającej plan dotacji o kwotę
53.437,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym.
2. Decyzji Ministra Finansów z dnia 12 września 2013 roku zwiększającego plan dotacji o kwotę
34.983,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
w okresie wrzesień – październik 2013.
3. Uchwała Nr XXXIII/203/2013 z dnia 05-11-2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 została przyjęta 12 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
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Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że w w/w projekcie uchwały ujęto między innymi
zapis o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Forteczny Park Kulturowy (cel zakupu budynku byłej
szkoły w Srebrnej Górze). Łączne nakłady finansowe to kwota 535 000,00 – okres realizacji - 2014 r. –
2018 r. Kolejny już przetarg na sprzedaż w/w budynku szkoły odbędzie się 16 listopada br. Zdaniem Wójta
jest to dobre i przemyślane rozwiązanie. Szkoła stanie się własnością Spółki, a Spółka jest własnością
Gminy. Dodał, że około 20 grudnia br. po analizie budżetu za 2013 r. będzie wiadomo czy zabraknie
środków na ostateczne „domknięcie” budżetu. Wówczas będzie można podjąć ostateczną decyzję czy z w/w
rozwiązania skorzystać.
Radna Grażyna Grycaj – zapytała, czy będąc właścicielem, Forteczny Park Kulturowy może sprzedać
budynek szkolny.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że może tego dokonać tylko za zgodą Wójta.
Radna Elżbieta Szopian – zadała pytanie co się stanie gdy do przetargu przystąpi inny oferent.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że budynek zostanie sprzedany tej osobie, która
wygrała przetarg.
Radny Tadeusz Kowalczyk – zdaniem radnego to nie spółka kupuje budynek, lecz Gmina.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że wszystko to jest robione ze względu na brak
pieniędzy w budżecie na uregulowanie wydatków bieżących.
4. Uchwała Nr XXXIII/204/2013 z dnia 05-11-2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 9 głosami „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”, 0
głosów „przeciw”.
.
 Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Radca Prawny Pan Marek Ociepa - wnioskował (z przyczyn technicznych) o wykreślenie §3 dotyczącego
zapisu o treści: Traci moc Uchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dodał, że podejmowana uchwała dotyczy
jednego roku. Po tej zmianie § 4 staje się § 3, § 5 staje się § 4.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – w/w projekt uchwały z uwzględnioną poprawką
poddała pod głosowanie.
5. Uchwała Nr XXXIII/205/2013 z dnia 05-11-2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości w 2014 roku - została przyjęta 12 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w roku 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Radca Prawny Pan Marek Ociepa - wnioskował (z przyczyn technicznych) o wykreślenie §2 dotyczącego
zapisu o treści: Traci moc Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2013. Dodał, że podjęta
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uchwała dotyczy jednego roku. Po tej zmianie § 3 staje się § 2, § 4 staje się § 3.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – w/w projekt uchwały z uwzględnioną poprawką
poddała pod głosowanie.
6. Uchwała Nr XXXIII/206/2013 z dnia 05-11-2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych w roku 2014 - została przyjęta 12 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Radny Tadeusz Kowalczyk – wnioskował o przywrócenie maksymalnej stawki podatku rolnego tj.: 69,28zł.
Uznał, że zaproponowanie przez Radnych obniżenie ceny skupu żyta o 0,28 zł jest niezauważalne dla
rolników. Podkreślił natomiast, że wyliczenie podatku rolnego na 2014 w wysokości 69,28 złotych za
kwintal rażąco odbiega od ceny rynkowej zboża. Zdaniem radnego podatek rolny, aby był adekwatny do
rzeczywistości, powinien być obniżony o 4,00 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że wniosek Radnego powinien być
złożony przed głosowaniem nad porządkiem obrad. Po krótkiej dyskusji poddano od głosowanie pierwotny
projekt uchwały, w której była propozycja obniżenia stawki podatku rolnego o 0,28 zł.
Poddany pod glosowanie projekt uchwały nie uzyskał akceptacji Rady Gminy – 0 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”; 11 głosów „przeciw”. W związku ze stanowiskiem Radnych podatek rolny pozostał
na poziomie ogłoszonym Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 69,28 zł za 1
dt.


Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
od osób fizycznych.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że zmiana dotyczy § 2 dotyczącego
zwiększenia ryczałtu kwartalnego z kwoty 150 zł na kwotę 250 zł.
7. Uchwała Nr XXXIII/207/2013 z dnia 05-11-2013 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych - została przyjęta 10 głosami „za”, 2 głosami
„wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
8. Uchwała Nr XXXIII/208/2013 z dnia 05-11-2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - została przyjęta 12 głosami „za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami
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pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
9. Uchwała Nr XXXIII/209/2013 z dnia 05-11-2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2014 - została przyjęta 12 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”, 0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu „Dolnoślązak umie pływać” oraz
dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Pani Magdalena Tęsna-Pitner – poinformowała, że uchwała Nr XXXII/196/2013 z dnia 27 września 2013r.
okazała się zbędna z uwagi na wymagania określone w ustawie o finansach publicznych.
10. Uchwała Nr XXXIII/210/2013 z dnia 05-11-2013 r. o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu „Dolnoślązak umie pływać” oraz
dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego projektu - została przyjęta 12 głosami „za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w
Ząbkowicach Śląskich na realizację Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie
ząbkowickim w latach 2013-2015”.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
11. Uchwała Nr XXXIII/211/2013 z dnia 05-11-2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na realizację Programu odbudowy zwierzyny drobnej w
powiecie ząbkowickim w latach 2013-2015” - została przyjęta 11 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,
0 głosów „przeciw”.
Ad.18
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna przedstawiła:
 pismo Pana Krzysztofa Basisty zam. Stoszowice 86 dotyczący ujęcia do planu budżetu gminy na rok
2014 remontu dróg i mostka, co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 Pismo Federacji Zielonych „GAJA” w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na
2014 r. na sporządzenie inwentaryzacji wyrobów związanych z azbestem na terenie Gminy Stoszowice
oraz na opracowanie gminnego programu usuwania azbestu, co stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad. 19
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - przystąpiła do realizacji punktu dotyczącego
„Sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013” Poinformowała, że każdy Radny
otrzymał na skrzynki e-mail szczegółowe materiały dotyczące wykonania budżetu za I półrocze, mógł
również zapoznać się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie
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wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze.
Następnie Pani Elżbieta Szopian - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Budżetowej
przedstawiła wnioski i ich realizację z posiedzenia Komisji Budżetowej przeprowadzonej w dniu 30
września 2013 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – zapytała czy są pytania i uwagi do w/w sprawozdania.
Rada w obecności 12 radnych w głosowaniu jawnym „za” przyjęła informację z wykonania budżetu za
I półrocze 2013 r.
Ad. 20
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – przedstawiła realizację wniosków złożonych na
poprzedniej sesji Rady Gminy, co stanowi załącznik Nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał Pani Grażyna Grycaj przedstawiła wnioski złożone na
sesji Rady Gminy:


Wniosek sołtysów o przywrócenie w budżecie funduszu sołeckiego, który funkcjonował 2 lata temu,
co stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Radna Elżbieta Szopian - poinformowała, że w dniu 18 października 2013 r. odbyło się wyjazdowe
posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Głównym tematem posiedzenia było omówienie współpracy pomiędzy
Radami Sołeckimi, a Gminną Biblioteką Publiczną. Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do
prowadzonej działalności. Jedynie miała zastrzeżenia do samego budynku, który wymaga natychmiastowego
remontu. Wobec powyższego zwróciła się z prośbą o zaproszenie na najbliższą sesję Rady Gminy Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej Panią Annę Wysocką - Leszczyńską.
Radny Tomasz Krzeszowiec – zwrócił uwagę na brak lewej strony oświetlenia w miejscowości Lutomierz
(od krzyżówki w kierunku Rudnicy).
Pan Paweł Zieleń – mieszkaniec miejscowości Srebrna Góra – poruszył sprawę dotyczącą basenu i akwenu
w/w miejscowości. Zapytał czy w 2014 r. akwen zostanie uruchomiony. Poinformował, że Polski Związek
Wędkarski nic nie robi w kierunku utrzymania porządku wokół akwenu (który został mu przekazany).
Dodał, że jest on dewastowany i niszczony. Zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Polskiego Związku
Wędkarskiego celem uporządkowania w/w terenu.
Wniosek Pana Pawła Zielenia poparł Radny Józef Kordas. Dodał, że przez panujący tam nieład i bałagan
mieszkańcy nie chcą chodzić na spacery (okolice ulicy Kąpielowej). Zdaniem Radnego najlepszym
rozwiązaniem jest odebranie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w/w akwen.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że utrzymanie basenu to koszt 30 tyś. zł rocznie.
Przez okres 2 lat basen nie był uruchomiany ze względu na brak środków w budżecie gminy. Dodał, że w
2014 roku dołoży wszelkich starań o uporządkowanie i wykoszenie w/w terenu.
Radna Grażyna Grycaj – poparła wniosek Radnego Józefa Kordasa i Pana Pawła Zielenia. Następnie
zapytała czy Nadleśnictwo Bardo podpisało umowę na wykonanie łącznika od akwenu.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że do końca miesiąca lutego 2014 r. Nadleśnictwo
Bardo będzie miało wiedzę czy będą środki na wykonanie łącznika od akwenu do drogi powiatowej,
natomiast co do prac bieżących to nie posiadam dokładnych informacji na ten temat.
Następnie Pan Paweł Zieleń – mieszkaniec miejscowości Srebrna Góra – poruszył problem dotyczący
sołtysa w miejscowości Srebrna Góra, który nie wykonuje swoich obowiązków. W związku z powyższym
zapytał jakie są procedury odwołania go z zajmowanej funkcji.
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Radca Prawny Pan Marek Ociepa – poinformował, że zgodnie ze statutem sołectwa §21 Sołtys i
członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji przez zebranie wiejskie, jeżeli nie
wykonują swoich obowiązków lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
Uzasadniony wniosek o odwołanie może być złożony przez co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych.
Wniosek ten powinien być poddany pod głosowanie na następnym zebraniu wiejskim, które winno się
odbyć w terminie 7 dni do jednego miesiąca.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna ogłosiła
zakończenie XXXIII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.

