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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SESJI
RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2013 R
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 14:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 15:25
Radni nieobecni:
1. Grażyna Grycaj
2. Józef Kordas
3. Tadeusz Kubicz
4. Ferdynand Nosal
5. Teresa Tęsna
6. Janusz Urbański
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiednio załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Henryk Marciniak otworzył XXXII sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitał Radnych. Oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Ad.2
Realizując kolejny punkt posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak
zaproponował następujące osoby do składu Komisji Wniosków i Uchwał:
1. Józef Sekuła
2. Dominik Świętoń
3. Elżbieta Szopian
W/w skład Komisji został przyjęty 9 głosami „za”.
Ad.3
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak – zapytał czy są do niego uwagi.
Poddany pod głosowanie porządek obrad - został przyjęty 9 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 zmiany budżetu gminy na rok 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie; wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie
realizacji projektu „Dolnoślązak umie pływać” oraz dofinansowania kosztów realizacji
przedmiotowego projektu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie; wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w zakresie
realizacji „Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013-2016”
oraz dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego Programu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Stoszowice”.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2013 r.
13. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
14. Analiza oświadczeń majątkowych za 2012 r.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie sesji.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu nr XXXI/2013 z sesji Rady Gminy odbytej w
dniu 29 sierpnia 2013 r.
Protokół nr XXXI/2013 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 sierpnia 2013 r. - został przyjęty 9
głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 5
Marek Janikowski Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:
 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło Gminie Stoszowice dotacji w wysokości
597 841,78 zł przeznaczonej na realizację zadania: „Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski: prace
zabezpieczające, remont, rewaloryzacja – kontynuacja prac.” Całkowity koszt realizacji tego
zadania wyniesie 598 128, 51 zł,
 Również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło Fortecznemu Parkowi
Kulturowemu dotacji w wysokości 554 380,15 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania:
„Srebrna Góra, Twierdza: kontynuacja remont Donjonu oraz Bastionu Dolnego.” Całkowity koszt
realizacji zadania wyniesie 563 413,09 zł
 W dniu 6 września 2013 r. w Paderborn odbyło się spotkanie z dawnymi mieszkańcami gminy
Stoszowice,
 16.09.2013 r. na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Sowiogórskie wybrano do
finansowania w ramach małych projektów operację "Góry Sowie przyjazne dzieciom - budowa
sowiogórskiego placu zabaw w Srebrnej Górze". Wnioskowana kwota operacji to 50 000,00 zł
 20.09.2013 r.. zakończone zostało
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w Stoszowicach”, najkorzystniejsza oferta
została złożona przez Zakład Robót Drogowych Redor z siedzibą w Nowej Rudzie,
 25.09.2013 r. odbył się odbiór zadania "Przebudowa ulicy Kąpielowej w Srebrnej Górze",
 Przesunięto termin odbioru remontu byłego kościoła ewangelickiego w Srebrnej Górze „Aniołek” do
dnia 20.10.2013 r.
Ad. 6 – 12
Pan Henryk Marciniak Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedstawił:


Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak - poinformował, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Skarbnik Gminy Pan Artur Michałuszek – poinformował, że zmiany w planie dochodów, wydatków
wynikają z następujących zdarzeń:
− pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2013 roku zwiększającego plan dotacji celowej o
kwotę 9.435,00 zł; ww. środki są przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - Wyprawka Szkolna”,
− pisma Kierownika Pomocy Społecznej w sprawie zmiany budżetu,
− zagwarantowanie środków na realizację „Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie
ząbkowickim w latach 2013-2016”,
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−
−

zagwarantowanie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kąpielowej w Srebrnej Górze,
bieżąca korekta planu w podziale klasyfikacji budżetowej.

1. Uchwała Nr XXXII/194/2013 z dnia 27-09-2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013. została przyjęta 9 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,0 głosów „przeciw”.


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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak - poinformował, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
2. Uchwała Nr XXXII/195/2013 z dnia 27-09-2013 r. w sprawie wprowadzenia w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 9 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0
głosów „przeciw”.


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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak - poinformował, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Radny Świętoń Dominik – zapytał jaki procent dzieci z terenu gminy Stoszowice skorzysta z w/w projektu.
Sekretarz Gminy Pani Magdalena Tęsna-Pitner – poinformowała, że w ramach projektu istnieje
możliwość wyszkolenia 90 osób z powiatu ząbkowickiego (dzieci z klas II i III szkoły podstawowej) w
pływaniu. Projekt zakłada sfinansowanie dojazdów na basen raz w tygodniu (sobota) wstęp na krytą
pływalnię i lekcje pływania pod okiem instruktora. Planowanych jest 10 wyjazdów. Zadaniem Gminy
Stoszowice będzie zorganizowanie 15 osobowej grupy wraz z opiekunem oraz wkładu własnego do udziału
w projekcie w kwocie 1 000,00 zł. Projekt realizuje Dolnośląska Federacja Sportu z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Powiatem Ząbkowickim.
3. Uchwała Nr XXXII/196/2013 z dnia 27-09-2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu „Dolnoślązak umie pływać” oraz
dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego projektu - została przyjęta 9 głosami „za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”,0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawi wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w zakresie realizacji
„Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2013-2016” oraz
dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego Programu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak - poinformował, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
4. Uchwała Nr XXXII/197/2013 z dnia 27-09-2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
współpracy w zakresie realizacji „Programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w
latach 2013-2016” oraz dofinansowania kosztów realizacji przedmiotowego Programu - została przyjęta 7
głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,1 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak - poinformował, iż projekt uchwały został
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zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
5. Uchwała Nr XXXII/198/2013 z dnia 27-09-2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta 9 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Stoszowice”.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak - poinformował, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
6. Uchwała Nr XXXII/199/2013 z dnia 27-09-2013 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela
Gminy Stoszowice” - została przyjęta 8 głosami „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,0 głosów „przeciw”.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2013 r.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak - poinformował, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.


7. Uchwała Nr XXXII/200/2013 z dnia 27-09-2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w
2013 r. - została przyjęta 9 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,0 głosów „przeciw”.
Radny Tomasz Krzeszowiec opuścił sesję.
Ad. 13
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak przedstawił;
− pismo z Ministerstwa Kultury o udzielenie Fortecznemu Parkowi Kulturowemu w Srebrnej Górze SP.
z o.o. o dotacji w wysokości 554 380, 15 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Srebrna
Góra, Twierdza (XVIII w.): kontynuacja remont Donjonu oraz Bastionu Dolnego. Całkowity koszt
realizacji tego zadania wyniesie 563 413, 09 zł.
− pismo z Ministerstwa Kultury o udzielenie Gminie Stoszowice dotacji w wysokości 597 841,78 zł,
przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Srebrna Góra Wiadukt Żdanowski (XX w.): prace
zabezpieczające, remont i rewaloryzacja- kontynuacja prac. Całkowity koszt realizacji tego zadania
wyniesie 598 128,51 zł.
− pismo Fundacji Integracji Społecznej KAJETAN dotyczący wsparcie projektu realizującego
specjalistyczny program pracy z osobami wykluczonymi w społeczeństwie.
Radni zawnioskowali aby na najbliższą sesję zaprosić Panią Alicję Rackiewicz Prezesa Zarządu w celu
przedstawienia koncepcji funkcjonowania w/w Fundacji.
Ad. 14
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak – przedstawił sprawozdanie z analizy
oświadczeń majątkowych za 2012 rok. Poinformował, że wszystkie osoby, u których w oświadczeniach
stwierdzono nieprawidłowości, dostały na piśmie zakres stwierdzonych nieprawidłowości. Poprosił o
złożenie korekt oświadczeń majątkowych do 11 października 2013 r.
Radna Elżbieta Szopian - złożyła wniosek o przesłanie do Urzędu Skarbowego pisma z prośbą o
interpretację dotyczącą zasad wypełniania oświadczeń majątkowych.
Ad.15
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Marciniak – przedstawił realizację wniosków złożonych na
poprzedniej sesji Rady Gminy – co stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
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Pani Sekretarz Magdalena Tęsna-Pitner - przedstawiła temat związany z opłatami za przedszkola od
września 2013 r..
Radny Hipolit Gawryjołek – zadał pytanie czy Wodociągi Srebrnogórskie otrzymują jakieś środki za
przekazywanie na składowisko odpadów segregowanych śmieci.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że spółka dokonuje opłat za przekazanie odpadów
na składowisko. Przy odpadach segregowanych jest to mniejsza kwota niż przy odpadach zmieszanych.
Oświadczył także, że toczą się rozmowy z Dolnośląską Agencją Planu Gospodarczego dotyczące złożenia
wniosku na rekultywacje składowiska odpadów. Przedstawił również informację dotyczącą inwentaryzacji
azbestu na terenie Gminy Stoszowice.
Sołtys wsi Przedborowa Pani Anna Gołdyn – zadała pytanie co z przydomowymi oczyszczalniami
ścieków, czy będzie dalszy etap, jakie będzie rozwiązanie gdy wykonawca zrezygnuje.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował o tym, że 1 października o godz. 13 00 odbędzie się
spotkanie z wykonawcą Panem Tomaszem Sobierski, Inspektor Nadzoru w sprawie przydomowych
oczyszczalni, z którego to spotkania informację przekaże w późniejszym czasie. Jeżeli wykonawca
zrezygnuję będzie przeprowadzony przetarg na nie wykonane oczyszczalnie, a dotychczasowy wykonawca
zostanie obciążony karami umownymi. Przekazał również informację, dotyczącą chodnika w Przedborowej ma być robiony od 2 października, pracę mają potrwać dwa tygodnie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak – odczytał pisemny wniosek Radnej Elżbiety
Szopian o przesłanie do Urzędu Skarbowego pisma z prośbą o interpretację dotyczącą zasad wypełniania
oświadczeń majątkowych. - został przyjęty 8 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,0 głosów
„przeciw”.
Ad. 16
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Marciniak ogłosił
zakończenie XXXII sesji Rady Gminy o godz. 15.25.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporz. J.B.

