PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SESJI
RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 R.
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 16:00
Radni nieobecni:
1. Kordas Józef
2. Sekuła Józef
Lista obecności radnych stanowi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna otworzyła XXXIV sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała
Radnych. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 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. Kowalczyk Tadeusz
2. Kubicz Tadeusz
3. Maciejewska Halina
W/w skład Komisji został przyjęty 13 głosami „za”.
Ad.3
Nawiązując do projektu porządku obrad - załącznik Nr 2, przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – zapytała czy są do niego uwagi.
Poddany pod głosowanie porządek obrad - został przyjęty 13 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”; 0 głosów „przeciw” i przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.
Wolne wnioski i interpelacje
Zakończenie sesji.

Ad. 4
Pani Teresa Tęsna Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.

Pani Magdalena Tęsna -Pitner – poinformowała , że zmiany w w/w uchwale dotyczą:
− § 1 punkt 1 lit. a) - jest 1m - powinno być 1 m²
− § 1 punkt 1 lit. c) - jest 1m - powinno być 1 m²
− § 1 punkt 2 lit. e) (koniec zdania) - jest 5,77 zł od 1 m² - powinno być 5,77 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej.
Uchwała Nr XXXIV/212/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości w 2014 roku - została przyjęta 13 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0
głosów „przeciw”.
Ad. 5
Wolne wnioski i interpelacje

2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że na skrzynki e-mailowe radnym
został wysłany projekt budżetu na 2014 r. w związku z powyższym każdy Radny powinien się z nim
zapoznać. Następnie ustalono, że posiedzenie Komisji Budżetowej i połączonych Komisji odbędzie się do
dnia 14 grudnia 2013 r. natomiast sesja Rady Gminy jest planowana na dzień 30 grudnia 2013 r. .
Radny Henryk Marciniak – zapytał czy w projekcie budżetu są przewidziane środki na remont świetlicy
wiejskiej i położenie chodnika w Budzowie.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że w/w kwestie będą omawiane na posiedzeniach
Komisji. Dodał, że w budżecie na 2014 rok jest zaplanowana kwota 9 tys. zł na sporządzenie dokumentacji
świetlicy w Budzowie (realizacja remontu jest przewidziana w 2015 roku) oraz zabezpieczono 100 tys. zł na
remont dróg wojewódzkich. Poinformował, że rok 2014 będzie trudnym okresem ze względu na zbliżające
się wybory samorządowe i każdy Radny, a także wójt dąży do wykazania się jak największą ilością
wykonanych zadań. Zdaniem Wójta w budżecie na 2014 r. znalazły się zadania przemyślane i niezbędne.
Nastąpi zwolnienie tempa w realizacji dużych inwestycji w celu spłacenia kredytów i zadłużeń. Planowana
nadwyżka w budżecie „większy kapitał własny gminy” i pozwoli ubiegać się o środki unijne w latach
2014-2018 na realizację większych inwestycji w Gminie.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – przedstawiła rozliczenie wycieczki dla stypendystów
w ramach środków z funduszu Kapituły Stypendialnej – co stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Tadeusz Kubicz – zapytał czy jest możliwość przyłączenia świetlicy wiejskiej w Przedborowej do
przydomowych oczyszczalni ścieków w przyszłym roku oraz czy Gmina zleca Wodociągom Srebrnogórskim
wywóz szamba przy świetlicach wiejskich .
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy - poinformował, że program przydomowych oczyszczalni ścieków
jest adresowany do właścicieli nieruchomości i nie obejmuje budynków używanych okazjonalnie. W tej
sytuacji należy porozmawiać z osobą prywatną, która jest w bliskim sąsiedztwie i wyrazi zgodę na wspólne
podłączenie. Natomiast, jeżeli istnieje potrzeba wywozu szamba to sołtys ten fakt zgłasza do Gminy.
Radny Henryk Marciniak – poruszył problem w sprawie udrożnienia rowów przy drodze powiatowej w
kierunku Żdanowa. Dodał, że przy zasypanym rowie nowo położony asfalt ulega niszczeniu.
Pan Marek Janikowski - Wójt Gminy - poinformował, że problem był zgłaszany w Starostwie. Zwrócił
się z prośbą do Radnego, o interwencję w tej sprawie. Dodał, że Gmina również wystąpi z w/w wnioskiem.
Radny Hipolit Gawryjołek – poinformował, że przedstawiciel Firmy STIMO prosił o możliwość
umieszczenia na maszcie w miejscowości Przedborowa anteny w celu rozszerzenia sygnału do odbioru
Internetu.
Pani Magdalena Tęsna - Pitner - poinformowała, że zna sprawę i w/w Firma została skierowana do
właściciela masztu.
Radna Elżbieta Szopian – zapytała czy wyznaczone stoiska na jarmark będą płatne.
Pan Marek Janikowski - Wójt Gminy – potwierdził, że zajęcie połowy stołu to opłata w granicach 50 zł, a
całego 100 zł. Przy okazji poinformował, że na wiosnę 2014 r. Gminna Biblioteka zamierza kupić
nagłośnienie i namiot sceniczny z podestami (tzw. małą sceną). Zaprosił także Radnych na Sowiogórski
Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 14 grudnia 2013 r. w miejscowości Srebrna Góra.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna ogłosiła
zakończenie XXXIV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.

