PROTOKÓŁ NR XXXV/2013
Z SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 10:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 12:15
Radni nieobecni:


Józef Kordas



Ferdynand Nosal

Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna otworzyła XXXV sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała radnych,
sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. 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:


Janusz Urbański



Hipolit Gawryjołek



Grażyna Grycaj

W/w skład Komisji został przyjęty 13 głosami „za”.
Ad.3
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – zapytała czy są do niego uwagi
Wójt Gminy Pana Marek Janikowski – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał w
sprawie:


Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.



Wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r.
znak: NK-N.4131.124.2013.RB

Poddany pod głosowanie wniosek Wójta Pana Marka Janikowskiego - został przyjęty 13 głosami „za”,
0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
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Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnionymi poprawkami - został przyjęty 13 głosami
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw” i przedstawiał się następująco:
11

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

11

Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

11

Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

11

Przyjęcie protokołów:



z dnia 5 listopada 2013 r.



z dnia 19 listopada 2013 r.
11

Sprawozdanie Wójta Gminy Stoszowice.

11

Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz uchwały wieloletniej
prognozy finansowej.

11

Odczytanie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz uchwały wieloletniej prognozy
finansowej.

11

Przedstawienie opinii komisji w sprawie budżetu.

11

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

111

Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie poprawek.

111

Głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:

111

Uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

111

Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

111

Zmiany budżetu gminy na rok 2013.

111

Wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

111

Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

111

Uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stoszowice na lata
2013-2032.

111

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

111

Określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów.

111

Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

111

Wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r.
znak: NK-N.4131.124.2013.RB
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111

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

111

Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy

111

Wolne wnioski.

111

Odpowiedzi na wolne wnioski.

111

Zakończenie sesji.

Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada
2013 r.
Protokół Nr XXXIII/2013 – został przyjęty 13 głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0.
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia
19 listopada 2013 r.
Protokół Nr XXXIV/2013 – został przyjęty 13 głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0.
Ad. 5
Marek Janikowski Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie od ostatniej sesji.


28.11.2013 r. zawarto z Wodociągami Srebrnogórskimi porozumienie dotyczące bieżącego utrzymania
dróg gminnych zieleni gminnej oraz przystanków na terenie Gminy,



13.12.2013 r. Gmina Stoszowice podpisała z Powiatem Ząbkowickim umowę o współpracy

przy

realizacji „Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013-2016”.


20.12.2013 r. odbył się odbiór zadania Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w
Stoszowicach.



zakończono II etap zadania Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski: prace zabezpieczające, remont i
rewaloryzacja – kontynuacja prac. Etap uwzględnił prace polegające na wzmocnieniu konstrukcji filara i
łuków poprzez zastosowanie kotew i ściągów, uzupełnieniu ubytków i wykonaniu spoin.



Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius uznała realizowany przez gminę
Stoszowice partnerski projekt Regio w latach 2011-2013 za przykład dobrej praktyki.



w roku 2014 na stronie www.stoszowice.pl zostanie uruchomiona zakładka „pomagamy naszym
sąsiadom”.



od 1 stycznia 2014 r. nastąpią zmiany personalne w Urzędzie gminy. Obowiązki Zastępcy Wójta będzie
pełnić Małgorzata Chmiel.

Następnie minutą ciszy radni i goście zaproszeni uczcili zmarłego Pana Herberta Felkel - Honorowego
Obywatela Gminy Stoszowice.
Ad. 6 - 7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – przystąpiła do omówienia projektu uchwały w sprawie:


budżetu gminy na rok 2013

Pani Katarzyna Cichoń Skarbnik Gminy – poinformowała, że wszystkie uwagi Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2014
zostały uwzględnione i poprawione.
Dotyczy to również § 10 pkt 1 – limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
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pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 592.018 zł, gdzie
wystąpiła niespójność z zapisami § 11 pkt 1 , w którym Rada upoważniła Wójta do zaciągania kredytów i
pożyczek do wysokości 1.000,000 zł.
Zmieniła się kwota w wysokości 5 tys. zł na wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu dla
ratownictwa technicznego rozdział 75411, które należy klasyfikować w § 6170 lub § 6300.
Radny Tadeusz Kowalczyk - zapytał jaką stawkę godzinową zaproponowały Wodociągi Srebrnogórskie w
sprawie odśnieżania dróg na terenie Gminy Stoszowice.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy - poinformował, że oprócz Spółki są zawarte umowy z
podwykonawcami. Za wykonanie zadania Spółka otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe w ratach
miesięcznych. Płatność odbywa się na podstawie faktur VAT, a prace będą rozliczane po wykonaniu
poszczególnych zadań na podstawie sprawozdań zatwierdzonych przez Gminę
Radny Tadeusz Kowalczyk - zapytał co stanie się z nadwyżką w przypadku gdy przewidywana kwota na
w/w usługę nie zostanie w całości wykorzystana przez Spółkę.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, że w przypadku gdy poniesione przez Spółkę koszty
okażą się mniejsze niż to zakładano Gmina wskaże inne zadania, która Spółka wykona w ramach
pozostałych środków lub rozliczenie końcowe zostanie pomniejszone o odpowiednią kwotę.
Radny Tadeusz Kowalczyk - wnioskował o przedstawienie na najbliższe posiedzenie sprawozdania z
wykonania poniesionych kosztów, a na koniec roku 2014 rozliczenie końcowe.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy - poinformował, że sprawozdanie z wykonania wydatków na dzień 31
grudnia 2013 r. zostanie przedłożone w miesiącu styczniu lub lutym 2014 r. na najbliższym posiedzeniu
komisji Rady Gminy. Natomiast rozliczenie końcowe zostanie przedstawione pod koniec roku 2014.
Radny Tadeusz Kowalczyk - zapytał dlaczego na sesję budżetową nie zaproszono Prezesa Wodociągów.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, że wszyscy goście zostali zaproszeni na drugą część
sesji. Natomiast nie otrzymał sygnału od Radnych z prośbą o zaproszenie Prezesa Wodociągów
Srebrnogórskich.
Radna Elżbieta Szopian – poinformowała, że na jednej z Komisji Prezes Wodociągów Srebrnogórskich
zobowiązał się, że pod koniec roku 2013 przedstawi sprawę dotyczącą rozstrzygnięcia wyroku przez
UOKiK.
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Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, że na chwilę obecną nie zapadł wyrok w w/w
sprawie. Z chwilą, kiedy otrzyma ostateczne rozstrzygnięcie poprosi Prezesa o zrecenzowanie poruszonego
problemu.
Radny Tadeusz Kowalczyk - poinformował, że w projekcie budżetu były zabezpieczone środki dla
Fortecznego Parku Kulturowego na zakup budynku po byłej szkole w Srebrnej Górze. Budynek nie został
sprzedany wobec powyższego na jaki cel zostaną te środki przekazane.
Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że jest to kwota w wysokości 150 tys. zł. Część środków
zostanie przekazana na dofinansowanie FPK, a część środków zostanie jako nadwyżka (na zmniejszenie
zadłużenia).
Pan Marek Janikowski- Wójt Gminy - dodał, że na kolejnej sesji zostanie przygotowany projekt uchwały,
który określi przeznaczenie w/w środków. Dodał, że Spółka FPK nie otrzyma całości kwoty, która jest ujęta
w projekcie budżetu na 2014 rok. Budynek po byłej szkole w Srebrnej Górze w 2014 roku

będzie

przedmiotem sprzedaży w przetargu nieograniczonym.
Radny Tadeusz Kowalczyk - jako przewodniczący komisji rolnej zauważył, że za mało środków
przeznaczono na rolnictwo, a szczególnie na remonty dróg transportu rolnego. Dodał, że podatek rolny jest
maksymalny, natomiast rolnikom nic w zamian nie zaoferowano.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – nie zgodził się z wypowiedzią radnego. Poinformował, że w ramach
porozumienia z Wodociągami Srebrnogórskimi na 2014 rok przeznaczono kwotę w wysokości 200 tys. zł na
utrzymanie letnie i zimowe dróg. Oznajmił, że jest to pula dwukrotnie większa niż była zaplanowana na
2013 r.
Zdaniem sołtysa miejscowości Różana Pana Mieczysława Zięby – to 80 % środków zostanie przeznaczone
przez Spółkę na zimowe odśnieżanie. Natomiast na remonty dróg zabraknie środków.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, w ostatnim 10-leciu nie przekroczono kwoty w
wysokości 60 tys. zł na utrzymanie zimowe dróg.
Mieczysław Zięba Sołtys miejscowości Różana – dodał, że w poprzednich latach drogi były pod kontrolą
pracowników urzędu i Wójta. Natomiast Radni nie mają możliwości kontroli Spółki, a wydatki mogą być
nieadekwatne do rzeczywistości.
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Pan Marek Janikowski- Wójt Gminy – poinformował, że jest w stałym kontakcie z Prezesem
Wodociągów, kontrolowane i rozliczane są wydatki na bieżąco - co miesiąc. Dodał, że Prezes jest
zwolennikiem oszczędzania środków, żeby w okresie letnim więcej mógł wykonać prac związanych z
remontem dróg.
Radny Tadeusz Kowalczyk – zapytał, kto kontroluje Spółkę.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, że najlepszą kontrolą są mieszkańcy tej Gminy.
Radny Tadeusz Kowalczyk – zapytał jak są rozliczane godziny.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, że rozliczanie godzin jazdy odbywa się na takich
samych zasadach jak było to rozliczane w latach wcześniejszych przez Gminę. Sprzęt pracujący posiada
karty pracy na podstawie których widać w jakim dniu, ile godzin i w jakiej miejscowości w/w sprzęt
pracował. Dodał, że jest to proste do zweryfikowania i jest to robione na bieżąco. Jeżeli jest taka potrzeba to
na kolejnym posiedzeniu komisji zostaną przedłożone zestawienia godzin pracy sprzętu w poszczególnych
miejscowościach. Wówczas radni określą czy są to realne koszty, czy też nie.
Radny Tadeusz Kowalczyk - zapytał czy Spółka zawierając umowę z podwykonawcami ogłasza przetarg.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – stwierdził, że Spółka wykonuje prace siłami własnymi lub
systemem zleconym poprzez zapytania ofertowe, formy te zawarte są w porozumieniu Gminy ze spółką.
Zdaniem Wójta korzystniej jest finansować własną Spółkę niż przeznaczać środki dla wykonawców poza
teren Gminy.
Zdaniem Radnego Tadeusza Kowalczyka – dużo osób ma dobry sprzęt, a prace mogły być wykonywane za
niską cenę.
Radny Tadeusza Kubicza – zaproponował aby dyskusję przesunąć na najbliższe posiedzenie komisji po
przedstawieniu rozliczenia wydatków Spółki na koniec roku 2013.
Ad. 8
Przewodniczący Komisji Budżetowej Dominik Świętoń - przedstawił pozytywną opinię połączonej
Komisji Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 roku (11 głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0 głosów,
„przeciwnymi” 0 głosów ), w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej pod obrady sesji.
(załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu) oraz pozytywną opinię Komisji Budżetowej z dnia 19 grudnia
2013 r. (6 głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0 głosów, „przeciw” 0 głosów, (załącznik Nr 4 do
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niniejszego protokołu).
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna przedstawiła:
Uchwałę Nr IV/274/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
12 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice projekcie uchwały
budżetowej Gminy Stoszowice na rok 2014 wraz z uzasadnieniem (załącznik Nr 5 do niniejszego
protokołu). Uchwałę Nr IV/275/2013

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we

Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice
przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 (załącznik Nr 6 do niniejszego
protokołu).
Ad. 13 -23
Pani Teresa Tęsna Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
11

Uchwała Nr XXXV/213/2013 z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2014 - została przyjęta 11 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 2 głosy „przeciw”.



Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
11

Uchwała Nr XXXV/214/2013 z dnia 30-12-2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 11 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”, 2 głosy „przeciw”.



Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.

Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że zmiany w budżecie wynikają:


z wprowadzenia do planu dochodów środków przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w
Ząbkowicach Śląskich z tytułu dofinansowania zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych
i interwencyjnych oraz wydatków związanych z wypłatą ich wynagrodzeń,



ze zmniejszenia dochodów majątkowych związanych z pozyskaniem w roku bieżącym środków z
Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji „Adaptacja byłego kościoła ewangelickiego w
Srebrnej Górze na cele społeczne: Kulturalno – oświatowe”. Dochody ze zrealizowanej inwestycji
przekazane zostaną gminie w 2014 roku,
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ze zwiększenia środków związanych z realizacją inwestycji „adaptacja byłego kościoła ewangelickiego
w Srebrnej Górze na cele społeczne: kulturalno -oświatowe,



z konieczności zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych,



ze zwiększenia dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoszowicach,



ze zwiększenia planu wydatków związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do ośrodków w
Mikoszowie, Bielawie i Dzierżoniowie,



z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z Filią w Przedborowej o zmniejszeniu planu
dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz zmianie w planie wydatków,



z pisma Wojewody Dolnośląskiego w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 rok dotyczących zwiększenia planu dotacji celowej o
kwotę 34.983,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku,



z pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie decyzji Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. o
zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego
przebudowy nawierzchni ulicy Kąpielowej w Srebrnej Górze w wysokości 118.267,00 zł. Środki
pochodzą z rezerwy celowej,



z pisma Dyrektora Gimnazjum w Budzowie o zmniejszeniu planu dochodów i wydatków gromadzonych
na wydzielonym rachunku,



z korekty planu w podziale klasyfikacji budżetowej urealniającej plan dochodów oraz wydatków.
11

Uchwała Nr XXXV/215/2013 z dnia 30-12-2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
2013 - została przyjęta 13 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.



Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Stoszowice.
11

Uchwała Nr XXXV/216/2013 z dnia 30-12-2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 13 głosami „za”, 0
głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że w § 2 przy ustaleniu miesięcznej kwoty stawki
dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszono kwotę z 12 zł na kwotę 10 złprzy prowadzeniu selektywnej segregacji odpadów.
Dodał, że I wersja przedłożonego projektu uchwały na komisji była bez zmian dla nieruchomości
niezamieszkałej tj.:


110 i 120 l – 13,00 zł



1100 l – 95,00 zł
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KP7 ( 7 000 l) – 870,00 zł

Obecnie na sesję został przygotowany drugi projekt uchwały, gdzie w § 3 pkt 1 wprowadzono zmiany:
- 110 i 120 l – 11,00 zł
- 1100 l – 80,00 zł
- KP7 (7 000 l) – 670,00 zł
Zdaniem sołtysa miejscowości Różana Pana Mieczysława Zięby - obniżka śmieci segregowanych
spowoduje, że duża część mieszkańców przejdzie na segregację śmieci. Natomiast Wodociągi
Srebrnogórskie nie są przygotowane na ich wywóz. Następnie zapytał, czy Gmina prowadzi postępowania
w stosunku do osób, które nie złożyły deklaracje i nie ponoszą opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że po wyliczeniach Gmina może obniżyć koszty
mieszkańcom, a tym samym zachęcić do większej segregacji. Natomiast jeżeli chodzi o ściągalność opłat w
stosunku do osób uchylających się od płacenia są prowadzone postępowania, ale jest to proces długotrwały
wymagający czasu.
Radny Tadeusz Kowalczyk - zapytał, czy nie lepiej wstrzymać się z podjęciem w/w uchwały. Zdaniem
Radnego okres 2 miesięcy pozwoli na analizę cen w ościennych gminach min. w Bielawie.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że analiza cen wydatków w ościennych gminach nie
jest dobrym pomysłem, bo każda gmina ma swój budżet i to Radni decydują czy gminę stać na obniżkę
opłat czy też nie. W/w dochody mogą być przeznaczone tylko na konkretny cel związany z gospodarką
śmieciową. Dodał, że jeżeli chodzi o ustawę śmieciową istnieje prawdopodobieństwo zmiany zapisów w/w
ustawy o obowiązku prowadzeniu selektywnej segregacji wszystkich odpadów. Wobec zaproponowano
obniżenie kwoty przy prowadzeniu selektywnej segregacji odpadów, aby zachęcić większą części
mieszkańców do segregacji.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
11

Uchwała Nr XXXV/217/2013 z dnia 30-12-2013 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za
pojemnik o określonej pojemności została przyjęta 12 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący
się”, 0 głosów „przeciw”.



Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Stoszowice na lata 2013-2032.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
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zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy. Dodała, że program uchwalany jest na
lata 2013-2032 i stanowi załącznik, który liczy 59 stron i każdy Radny mógł się z nim zapoznać.
11

Uchwała Nr XXXV/218/2013 z dnia 30-12-2013 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stoszowice na lata 2013-2032 - została przyjęta
13 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.



Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
11

Uchwała Nr XXXV/219/2013 z dnia 30-12-2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2014 - została przyjęta 13 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”.



Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy. Dodała, że nie jest to podwyżka diet
lecz powrót do uchwały Nr III/6/06 z dnia 6 grudni 2006 r., gdzie były określone stawki diet. Z chwilą
zakupu laptopów kwoty zostały zmniejszone na ich spłatę. Laptopy zostały spłacone i jest propozycja
przywrócenia w/w uchwały.
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Uchwała Nr XXXV/220/2013 z dnia 30-12-2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek diet
dla radnych i sołtysów - została przyjęta 13 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0
głosów „przeciw”.



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

Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że jest to odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości: Rudnica, Jemna, Żdanów
celem postawienia wiat rekreacyjnych.
Radny Tadeusz Kowalczyk - zapytał czy całe przeznaczone są pod dzierżawę.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski - poinformował, że jest to wyodrębnienie z działki o pow. 20 lub 30
m² na postawienie wiaty o wielkości 4 na 4 m.
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Radna Elżbieta Szopian – zapytała czy podobna altana jest przewidziana w miejscowości Stoszowice.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski - poinformował, że w ramach partnerstwa sowiogórskiego dla Gminy
Stoszowice przewidziano zakup 4 altan, które zamontowane zostaną w pobliżu miejscowości górskich.
Dodał, że czwarta altana będzie umieszczona na Fortach.
Radny Wiesław Płonka – zauważył błąd pisarski w/w uchwale tj. W treści uchwały w §1 – należy
wykreślić zapis - na okres 7 lat. W uzasadnieniu uchwały należy dodać zapis - działki będą przeznaczone na
wiaty rekreacyjne.
Po uwzględnionych poprawkach przystąpiono do głosowania.
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Uchwała Nr XXXV/221/2013 z dnia 30-12-2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - została przyjęta 13 głosami
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.



Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. znak: NK-N.4131.124.2013.RB
111 Uchwała Nr XXXV/222/2013 z dnia 30-12-2013 r. w sprawie wniesienia skargi na

rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. znak:
NK-N.4131.124.2013.RB - została przyjęta 13 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0
głosów „przeciw”.
Głos zabrał Pan Marek Ociepa Radca Prawny.
Poinformował, że Gmina nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody z dnia 13 grudnia 2013
roku i stąd wniesienie skargi. Niezrozumiałe jest negowanie przez organ nadzoru treści załączników nr 1
oraz nr 2 do Regulaminu pracy komisji konkursowej. Dodał, że są one w pełni zgodne z regulacją ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w żaden sposób nie wyłączają regulacji zawartych w
ustawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zdaniem Radcy załączniki ułatwiają pracę komisji
konkursowej.
Radny Henryk Marciniak – zapytał jaką kwotę Gmina poniesie za wniesienie w/w skargi.
Pan Marek Ociepa Radca Prawny – poinformował, że jeżeli Wojewoda powoła pełnomocnika to
przegrana będzie kosztować Gminę 240,00 zł.
Radna Elżbieta Szopian – zapytała jak Radcę Pana Marka Ociepę w jaki sposób będzie motywował w/w
skargę.
Pan Marek Ociepa Radca Prawny – odpowiedział, że tak jak to będzie konieczne i właściwe. Zostaną
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przedstawiane argumenty, które nie zostały ujęte w odwołaniu.
Ad 22-25
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – przedstawiła:
Odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji Rady Gminy - co stanowi załącznik Nr 7.
Radna Elżbieta Szopian – wnioskowała w imieniu sołtysów wnioskowała o przywrócenie funduszu
sołeckiego i przygotowanie projektu uchwały do dnia 31 marca 2014 r., którą Rada musi podjąć o
wyodrębnienie funduszu na rok 2015.
Radny Janusz Urbański – poinformował, iż nie otrzymał odpowiedzi na złożone wnioski dotyczące
wycięcia krzaków i wyczyszczenia rzeki w miejscowości Grodziszcze.
Pan Marek Janikowski – Wójt Gminy – poinformował, iż wnioski zostały przesłane i na chwilę obecną
brak jest

odpowiedzi z Dolnośląskiego Zarządu Dróg i Melioracji Wodnych. Z chwilą otrzymania

odpowiedzi Radny zostanie powiadomiony na najbliższym posiedzeniu.
Radna Elżbieta Szopian – zapytała, czy z chwilą powołania Pani Małgorzaty Chmiel na stanowisko
Zastępcy Wójta, będzie nadal wykonywała dotychczasowe obowiązki.
Pan Marek Janikowski – Wójt Gminy – poinformował, że obowiązki będzie pełniła osoba, która została
przyjęta na staż w Urzędzie Gminy. Dodał, że do końca 2013 roku wygasła umowa z Panem Krzysztofem
Nieborą, który wykonywał zadania zlecone na rzecz Gminy. Brak Zastępcy Wójta powodował
niedogodności dla mieszkańców, którzy przychodzili do Urzędu załatwiać różne sprawy.
Sołtys miejscowości Różana Pan Mieczysław Zięba – poinformował, że sołtysi mają żal, iż nie zostali
zaproszeni na posiedzenie komisji, gdzie był omawiany budżet.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna- poinformowała, że zawiadomienie o posiedzeniu
komisji i sesji jest zamieszczane na stronie i każdy może w nim uczestniczyć.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani

Teresa Tęsna

ogłosiła

zakończenie I części XXXV sesji Rady Gminy i zaprosiła wszystkich na II uroczystą część, która odbędzie
się w Restauracji „Pod Koniuszym” w Srebrnej Górze.
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