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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SESJI
RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2013 R
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 16:10
Radni nieobecni:
1. Hipolit Gawryjołek
2. Henryk Marciniak
3. Tomasz Krzeszowiec
4. Józef Kordas
5. Tadeusz Kubicz
6. Tadeusz Kowalczyk
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiednio załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna otworzyła XXXI sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała Radnych.
Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 8 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. Grażyna Grycaj
2. Halina Maciejewska
3. Ferdynand Nosal
W/w skład Komisji został przyjęty 8 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.
Poddany pod głosowanie porządek obrad - został przyjęty 8 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”; 0 głosów „przeciw” i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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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 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
8. Podjecie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od
osób fizycznych.
10. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Odpowiedzi na wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu nr XXX/2013 z sesji Rady Gminy odbytej
w dniu 26 czerwca 2013 r.
Protokół nr XXX/2013 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 czerwca 2013 r. - został przyjęty 8 głosami
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 5
Marek Janikowski Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:
1. Trwa przebudowa nawierzchni ulicy Kąpielowej w Srebrnej Górze, wykonawcą jest firma Redor
z Nowej Rudy, w tej chwili przygotowywane jest podłoże pod położenie asfaltu. Termin zakończenia
prac przewidziano na miesiąc wrzesień br. Dodał, że po stronie Gminy nie występują żadne koszty.
W/w inwestycja jest współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz przez Nadleśnictwo Bardo.
2. 22-07-2013 r. odbył się przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowościach Budzów i Stoszowice. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła
kwotę, która została przewidziana na sfinansowanie zamówienia, postępowanie przetargowe zostało
unieważnione.
3. 02-08-2013 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy
w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi na realizację zadania Budowa terenów rekreacji na
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terenie Gminy Stoszowice i Przeborowa.
4. Trwają prace przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, na chwilę obecną wykonano 11 z
50 zaplanowanych oczyszczalni.
5. 08-08-2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowana została
Uchwała Rady Gminy Stoszowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Srebrna Góra.
6. Wykonana została nawierzchnia ulicy Henryka Pobożnego w Budzowie. W/w droga została zrobiona
metodą gospodarczą, przy pomocy spółki Wodociągi Srebrnogórskie. Jedynie nawierzchnię
asfaltową zlecono firmie zewnętrznej. Remont kosztował 14.400 zł.
7. 27-08-2013 r. odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Budzowie, na
kolejne 5 lat w/w stanowisko zostanie powierzone p. Januszowi Świstak.
8. Rozstrzygnięto przetarg na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy
Stoszowice za kwotę 274 .400 zł ( brutto - jest to prawie 100 tys. zł mniej niż w poprzednim roku).
9. W dniu dzisiejszym odbył się przetarg na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385
w Stoszowicach, złożona została jedna oferta na część zadania. Dodał, że do programu zgłoszono
kontynuację budowy chodnika w Stoszowicach oraz w Budzowie (przy szkole, świetlicy wiejskiej
i koło parafii). Zakres wykonanych prac uzależniony będzie od stanu finansów Gminy.
10. 30-08-2013 r. odbędzie się odbiór końcowy świetlicy wiejskiej w Grodziszczu.
11. Do końca miesiąca września br. zostanie przeprowadzony odbiór Kościoła Ewangelickiego
w Srebrnej Górze.
Ad. 6 - 9
Pani Teresa Tęsna Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła:



Projekt uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.

1. Uchwała Nr XXXI/190/2013 z dnia 29-08-2013 r. w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stoszowice - została przyjęta 8

głosami „za”,

0 głosów „wstrzymujących się”,0 głosów „przeciw”.



Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.

2. Uchwała Nr XXXI/191/2013 z dnia 29-08-2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została przyjęta 8 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.



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

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.

3. Uchwała Nr XXXI/192/2013 z dnia 29-08-2013 r. w sprawie prawie poboru w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - została przyjęta 8

głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów

„przeciw”.



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.

4. Uchwała Nr XXXI/193/2013 z dnia 29-08-2013 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych - została przyjęta 8 głosami „za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Ad. 10
W tym momencie na sesję przybył Radny Wiesław Płonka i stan Rady liczy obecnych 9 Radnych
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że od ostatniej sesji Rady Gminy nie wpłynęły pisma do
Rady Gminy.
Ad. 11- 12
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Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał Pan Ferdynand Nosal przedstawił:
Wnioski Radnej Grażyny Grycaj:
−

w sprawie wyczyszczenia odcinka rzeki „Kłopotnica” w miejscowości Jemna oraz wycięcie krzaków
porastających brzegi rzeki,

−

w sprawie odbioru nieczystości z terenu placu zabaw w miejscowości Jemna,

Wniosek Radnego Janusz Urbańskiego:
- wyczyszczenie potoku „Jadkowa” oraz wycięcie krzaków porastających brzegi potoku, na odcinku
biegnącym przez wieś Grodziszcze.
Sołtysi miejscowości Różana Pan Mieczysław Zięba i Budzowa Pani Joanna Chmiel – poinformowali,
że większość mieszkańców przekazuje wpłaty związane z podatkiem bezpośrednio na konto Urzędu i
otrzymana prowizja często nie pokrywa czasu i zużytych materiałów biurowych (kupowanych z własnych
środków przez sołtysów). Dodali, że wysokość prowizji dla osób pełniących funkcję inkasa nie zmieniona
była przez ok. 20 lat.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że dotychczas żaden sołtys nie złożył
wniosku w tym temacie.
W trakcie trwania dyskusji na ręce Przewodniczącej Rady Gminy został złożony wniosek o
przedyskutowanie na komisjach Rady Gminy możliwości dostosowania wysokości prowizji dla osób
pełniących funkcję inkasa i ryczałtu do nowych realiów.
Następnie Sołtysi poruszyli sprawę dotyczącą pobierania opłat za śmieci komunalne. Padło pytanie w jakiej
formie będą pobierane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sokoro, każdy właściciel posiada
osobne konto oraz jaki termin będzie miał sołtys na rozliczenie się z zebranych środków.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski - poinformował, że wspólnie z bankiem ustali najkorzystniejsze
rozwiązanie w tej sprawie. Zdaniem Wójta, dla każdej miejscowości winna być wydrukowana lista, w której
będzie określona kwota „podatku śmieciowego” dla danego właściciela.
Sołtys miejscowości Budzowa Pani Joanna Chmiel – zapytała, czy w związku z nową ustawą śmieciową
w Gminie będą organizowane zbiórki dotyczące wywozu śmieci wielkogabarytowych.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że dwa razy do roku (na wiosnę i jesień) zbiórki
będą organizowane. W tym roku planowana jest zbiórka w miesiącu październiku br.
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Sołtys miejscowości Budzowa Pani Joanna Chmiel – zapytała co zrobić z odpadami komunalnymi po
pożarze budynku.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że nie są to odpady komunalne tylko materiały
niebezpieczne. Do sprawy należy podchodzić indywidualnie ze względu na pokrycie dachów azbestem i
papą, które należy odwieźć do utylizacji. Natomiast przy uprzątnięciu gruzu należy zamówić kontener i
zlecić wywóz na odpowiednie składowisko.
Radna Elżbieta Szopian – zwróciła uwagę, że w miejscowości Stoszowice (koło SKR) rośnie spróchniała
lipa, która stwarza niebezpieczeństwo dla przechodniów.
Radny Józef Sekuła - poinformował, że firma energetyczna wykonująca przecinkę drzew zostawia nie
uprzątnięte gałęzie w rzece. Dodał, że w wyniku takiego postępowania podczas obfitych opadów grozi
mieszkańcom podtopienie.
Radna Elżbieta Szopian – zapytała, kiedy zostaną usunięte usterki na świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że do wykonawcy

zostało

wysłane

pismo

wzywające do usunięcia poprawek na świetlicy wiejskiej w Stoszowicach .W/w pismo nie zostało odebrane
przez wykonawcę, wysłano kolejny monit. Dodał, że jeżeli wykonawca nie skontaktuje się w określonym
terminie, Gmina wystąpi na drogę sądową.
Radna Elżbieta Szopian – poinformowała, że otrzymała e-maila z informacją o braku wody na terenie
gminy, zapytała gdzie istnieje możliwość reglamentacji wody.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że od miesiąca czerwca br. trwające upały i brak
deszczu spowodowały niski poziom wody w zbiornikach, które są za małe na magazynowanie dużej ilości
wody. Na chwilę obecną wody jest na tyle, żeby zasilać dolną część Jemnej, a za mało na zasilanie górnej
części tej miejscowości. Żeby nie dochodziło do podobnej sytuacji w przyszłości należy rozbudować w/w
zbiorniki. W związku z powyższym przy uchwalaniu budżetu na rok 2014 należy zabezpieczyć kwotę
w wysokości ok. 10 tys. zł. na uchwalenie planu przestrzennego zagospodarowania w miejscowości Jemna.
Sołtys miejscowości Pani Joanna Chmiel – zapytała, kiedy zostanie przeprowadzony remont mostu
w miejscowości Budzów, przy którym postawiono znak ostrzegawczy. Poinformowała również, że koło
posesji Pana Charęzy obsypał się rów.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
dokonała inwentaryzacji wszystkich mostów. Natomiast nie udzielono odpowiedzi, kiedy nastąpi realizacja
związana z modernizacją tych obiektów.
Sołtys miejscowości Pani Joanna Chmiel - poinformowała, że wystąpiła z zapytaniem do DSDiK
dotyczącym terminu naprawy mostu i otrzymała odpowiedź, że do końca 2013 roku w/w remont zostanie
zakończony.
Sołtys miejscowości Mikołajowa Elżbieta Lichocka - zapytała, czy Nadleśnictwo Bardo wykona prace
związane z remontem mostka w miejscowości Mikołajów.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że Nadleśnictwo Bardo nie będzie partycypowało
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w kosztach przy remoncie w/w mostku. Dodał, że Nadleśnictwo planuje wyjazd swoimi samochodami
służbowymi z lasu Aleją Kasztanową do ronda w kierunku Kolonii Budzów. W przyszłym roku mają
dowieźć kamień i utwardzić Aleję Kasztanową.
Sołtys miejscowości Pani Joanna Chmiel – zapytała, kiedy zostanie przeprowadzony remont na świetlicy
wiejskiej w Budzowie.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że realizacja remontu zależy od uruchomienia przez
Urząd Marszałkowski nowego programu odnowy wsi na lata 2014-2020. Jeżeli będzie to nabór otwarty, to
jest duża szansa na rozpoczęcie remontu w latach 2015-2016.
Radna Grażyna Grycaj – zapytała czy Gmina posiada informację na temat zwiększenia uboju zwierzyny
leśnej, która niszczy pola uprawne rolnikom.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że Nadleśnictwo Bardo zatwierdza plany złożone
przez koła łowieckie. Natomiast Gmina nie posiada informacji, czy w/w koła wnioskowały o zwiększenie
uboju zwierzyny leśnej.
Sołtys miejscowości Różana Mieczysław Zięba – poruszył sprawę rozpoczętego, a nie zakończonego
remontu drogi w kierunku świetlicy wiejskiej w Różanej. Następnie wnioskował o dowóz kruszywa
z Braszowic, które miał być przywieziony w miesiącu lipcu przez Wodociągi Srebrnogórskie.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani
zakończenie XXXI sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.

Teresa Tęsna

ogłosiła

