PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014
Z POSIEDZENIA SESJI
RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 24 CZERWCA 2014 ROKU
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 14:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 15:30
Radni nieobecni:
1. Hipolit Gawrjołek
2. Józef Kordas
3. Tadeusz Kowalczyk
4. Dominik Świętoń
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiednio załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna otworzyła XXXIX sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała
radnych. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 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. Elżbieta Szopian
3. Janusz Urbański
W/w skład Komisji został przyjęty 11 głosami „za”.
Ad.3
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – wnioskowała o przyjęcie projektu uchwały w sprawie
skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVIII/232/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia
9 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2014 roku
Poddany pod głosowanie wniosek Przewodniczącej Rady Gminy - został przyjęty 11 głosami „za”,
0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnionymi poprawkami - został przyjęty 11 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. Przedstawienie i rozpatrzenie finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.
7. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o wykonaniu budżetu Gminy
Stoszowice za 2013 r. i wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice.
9. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2013 r.
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10. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.


Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stoszowice za 2013 rok.
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2013 rok.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.
 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie
zadania własnego gminy obejmującego sprawy wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
oraz o sposobie ustalenia cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice dla Powiatu
Ząbkowickiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa trzech odcinków chodnika dla pieszych
w miejscowościach: Przedborowa, Lutomierz i Grodziszcze”.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli
oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Stoszowice.
 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia
4 czerwca 2014 r. znak: NK – N.4131.124.2.2014.RB.
11. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach w 2013
roku.
12. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Odpowiedzi na wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.
16. Uroczystość wręczenia stypendiów przyznawanych przez Radę Gminy Stoszowice godz. 1530 (SPA
Srebrna Góra – Pl. Wypoczynkowy 4)
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z XXXVIII/2014 sesji Rady Gminy odbytej
w dniu 28 maja 2014 r.
Protokół Nr XXXVIII/2014 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 maja 2014 r. - został przyjęty
11 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 5
Małgorzata Chmiel- Zastępca Wójta Gminy – przedstawiła sprawozdanie z działalności od ostatniej
sesji:
- 30.05.2014 r. w wyniku wyboru oferty w drodze przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą
Terra Tempus z Wrocławia na wykonanie zadania Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski, wykonanie
niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji – kontynuacja prac, wartość umowy
wynosi 348.200,40 zł,
- w dniu 10.06.2014 r. Gmina Stoszowice podpisała umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego
o przyznanie pomocy w ramach operacji pt. Góry Sowie przyjazne dzieciom -budowa sowiogórskiego placu
zabaw w Srebrnej Górze, wysokość pomocy wynosi 25 000,00 zł,
- w dniu 11.06.2014 r. w wyniku dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego podpisano
umowę na zakup i dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przedborowej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa w Górach Sowich- Zakup pojazdu
pożarniczego". Dostawcą pojazdu jest przedsiębiorstwo Star-San-Duo z siedzibą w Starachowicach, zgodnie
z umową dostawa ma być zrealizowana do dnia 20.08.2014,
- 17.06.2014 r. Partnerstwo Sowiogórskie ogłosiło nabór na operacje Małe projekty, gmina Stoszowice
złożyła wniosek na modernizację elewacji świetlicy wiejskiej w Lutomierzu, posiedzenie rady dotyczące
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oceny złożonych wniosków odbędzie się w dniu jutrzejszym,
- 23.06.2014 r. odbył się przetarg na zadanie "Budowa chodnika w m. Stoszowice i m. Budzów odcinkami
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385" wpłynęły 4 oferty, które są obecnie na etapie weryfikacji,
- złożono zapytanie ofertowe na zadanie Konserwacja rowu melioracyjnego na działkach nr 206 i 664
w miejscowości Przedborowa, planowane jest wykonanie odcinka o długości 1300 m, termin składania ofert
upływa 24.06.2014 r.,
- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono rozliczenie wniosku
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Stoszowice (I tura), został również zamknięty nabór
do II tury programu,
- dobiegają końca prace związane z budową placów zabaw w Przedborowej i Stoszowicach, roboty mają
być zakończone do 30.06.2014
- 30.05.2014 r. w wyniku wyboru oferty w drodze przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmą
Terra Tempus z Wrocławia na wykonanie zadania Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski, wykonanie
niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji – kontynuacja prac, wartość umowy
wynosi 348.200,40 zł,
- w dniu 10.06.2014 r. Gmina Stoszowice podpisała umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego
o przyznanie pomocy w ramach operacji pt. Góry Sowie przyjazne dzieciom -budowa sowiogórskiego placu
zabaw w Srebrnej Górze, wysokość pomocy wynosi 25 000,00 zł,
- w dniu 11.06.2014 r. w wyniku dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego podpisano
umowę na zakup i dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przedborowej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa w Górach Sowich- Zakup pojazdu
pożarniczego". Dostawcą pojazdu jest przedsiębiorstwo Star-San-Duo z siedzibą w Starachowicach, zgodnie
z umową dostawa ma być zrealizowana do dnia 20.08.2014,
- 17.06.2014 r. Partnerstwo Sowiogórskie ogłosiło nabór na operacje Małe projekty, gmina Stoszowice
złożyła wniosek na modernizację elewacji świetlicy wiejskiej w Lutomierzu, posiedzenie rady dotyczące
oceny złożonych wniosków odbędzie się jutro,
- 23.06.2014 r. odbył się przetarg na zadanie "Budowa chodnika w m. Stoszowice i m. Budzów odcinkami
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385" wpłynęły 4 oferty, które są obecnie na etapie weryfikacji,
- złożono zapytanie ofertowe na zadanie Konserwacja rowu melioracyjnego na działkach nr 206 i 664
w miejscowości Przedborowa, planowane jest wykonanie odcinka o długości 1300 m, termin składania ofert
upływa 24.06.2014 r.,
- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożono rozliczenie wniosku
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Stoszowice ( I tura), został również zamknięty
nabór do II tury programu,
- dobiegają końca prace związane z budową placów zabaw w Przedborowej i Stoszowicach, roboty mają
być zakończone do 30.06.2014 r. .
Ad. 6
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za
2013 r. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że na posiedzeniu połączonych
komisji sprawozdanie budżetu zostało szczegółowo omówione przez uczestniczących w nim Radnych.
Ad.7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – zaproponowała Radnym, odczytanie protokołu komisji
rewizyjnej. Z uwagi na to, że wszyscy Radni zostali zapoznani z wnioskiem komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy oraz z opinią o wykonaniu budżetu Gminy Stoszowice za 2013 r.
wnioskowano w sposób jednoznaczny o nieodczytywaniu w całości opinii Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy - dodała, że wniosek wraz z opinią przyjęto w głosowaniu jawnym,
w którym brało udział 5 członków Komisji Rewizyjnej przy 100% składzie głosujących 5 głosami ”za”,
0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że całość materiału dotycząca
informacji Komisji Rewizyjnej, łącznie z opinią o wykonaniu budżetu Gminy Stoszowice za 2013 r.
oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, stanowić będzie załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
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Ad.8
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – odczytała uchwałę nr IV/125/2014 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 02 czerwca 2014 r. w sprawie opinii
o wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Stoszowice za 2013 r. Pozytywna opinia w sprawie absolutorium stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego
protokołu.
Ad.9
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – odczytała uchwałę nr IV/71/2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 08 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. Pozytywna opinia z wykonania
budżety za 2013 r, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.10-11-12
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że obszerna dyskusja w tym temacie odbyła się na
wspólnym posiedzeniu komisji.
Radny Ferdynand Nosal – zapytał jaki Gmina posiada wskaźnik zadłużenia.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – poinformowała, że na chwilę obecną Gmina posiada dobrą
kondycję finansową.
Wobec braku uwag i głosów Pani Teresa Tęsna Przewodnicząca Rady Gminy- przedstawiła:



Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stoszowice za 2013 rok.
1. Uchwała Nr XXXIX/242/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Stoszowice za 2013 rok - została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0,
„przeciw” - 0.



Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2013 rok.
2. Uchwała Nr XXXIX/243/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok - została przyjęta 10 głosami
„za”, „wstrzymującym się” - 1 głosem, „przeciw” - 0.

 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy – poinformowała, że od ostatniego posiedzenia komisji zmiana
polega na przeniesienie środków z Rady Gminy w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szlabanu
drogowego i jego montaż na drodze gminnej prowadzącej do Szkoły Podstawowej w Budzowie w celu
poprawy bezpieczeństwa dzieci.
Radna Grażyna Grycaj - zapytała jaki remont dróg jest przewidziany w kwocie 40.000,00 zł .
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy – poinformowała, że jest to przebudowa drogi w Różanej dz.
Nr 163D i w Żdanowie dz. Nr 31.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
3. Uchwała Nr XXXIX/244/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2014 – została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy- poinformowała, że dokonanie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej jak również w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, polega na włączeniu
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nowego zadania, które realizowane będzie przez gminę w latach 2015-2018 oraz zmniejszeniu kwoty
dokapitalizowania Spółki Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze w roku 2015.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
4. Uchwała Nr XXXIX/245/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice – została przyjęta 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.



Projekt uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania
własnego gminy obejmującego sprawy wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz o
sposobie ustalenia cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
5. Uchwała Nr XXXIX/246/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru sposobu
prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego gminy obejmującego sprawy
wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz o sposobie ustalenia cen za usługi
o charakterze użyteczności publicznej – została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących
się” - 0, „przeciw” - 0.


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 i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
6. Uchwała Nr XXXIX/247/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – została przyjęta
11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.



Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice dla Powiatu
Ząbkowickiego w ramach realizacji zadania „Przebudowa trzech odcinków chodnika dla pieszych w
miejscowościach: Przedborowa, Lutomierz i Grodziszcze”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
7. Uchwała Nr XXXIX/248/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej przez Gminę Stoszowice dla Powiatu Ząbkowickiego w ramach realizacji zadania
„Przebudowa trzech odcinków chodnika dla pieszych w miejscowościach: Przedborowa,
Lutomierz i Grodziszcze” - została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0,
„przeciw” - 0.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
8. Uchwała Nr XXXIX/249/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty – została przyjęta 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.




Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Stoszowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
9. Uchwała Nr XXXIX/250/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stoszowice –
została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.
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Projekt uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4
czerwca 2014 r. znak: NK – N.4131.124.2.2014.RB.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy. Dodała, że argumenty merytoryczne
(prawne) przemawiają na podjęciem przedmiotowej uchwały.
10. Uchwała Nr XXXIX/251/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2014 r. znak: NK – N.4131.124.2.2014.RB – została przyjęta 11
głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.


Ad.11
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że w dniu 11 kwietnia 2014 r.
Pani Bożena Szabłowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach w 2013 r., co stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego
protokołu. Dodała, że w/w sprawozdanie dniu 05-06-2014 r. zostało przesłane radnym.
Radny Janusz Urbański – zapytała ile osób z terenu Gminy przebywa w Domach Pomocy Społecznej.
Pani Bożena Szabłowska – Kierownik OPS - poinformowała, że w 2013 r. z uwagi na stan zdrowia
10 osób z terenu Gminy Stoszowice przebywało w Domach Pomocy Społecznej (w tym 9 osób dorosłych i 1
dziecko)
Radna Elżbieta Szopian - zapytała o obecne warunki lokalowe w budynku po byłej szkole w Stoszowicach.
Pani Bożena Szabłowska Kierownik OPS – poinformowała, że warunki lokalowe są dobre. Usytuowanie
kasy w tym samym budynku jest dużym udogodnieniem dla mieszkańców.
Ad.12 - 44
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – przedstawiła realizację
wniosków z poprzedniej sesji Rady Gminy - co stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwała Pan Janusz Urbański przedstawił wniosek, który
wpłynął na dzisiejszej sesji Rady Gminy:
1.Wnioski Radnych z miejscowości Budzów w sprawie przycięcia krzaków i drzew na drodze powiatowej
Budzów-Rudnica. Zarośnięte pobocza drogi utrudniają ruch – zwłaszcza przy wyprzedzaniu pojazdów
i zmniejszają widoczność na zakrętach.. Przycięcie ich poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2. Wniosek Radnej Elżbiety Szopian -dotyczący zaproszenia na przedostatnią sesję VI kadencji radnego
Powiatowego Pana Henryka Szymańskiego celem złożenia sprawozdania ze swojej pracy w Radzie Powiatu,
przede wszystkim z jakimi wnioskami występował w sprawach dotyczących Gminy Stoszowice.
Radny Henryk Marciniak - poruszył temat związany z wydawaniem pozwolenia na budowę domów,
a szczególnie dotyczy to w miejscowości Budzów. Skarga mieszkańców dotyczy odmowy wydania decyzji
o warunkach zabudowy przez Urząd Gminy (spór dotyczył dachów wielospadowych o różnym kącie
nachylenia połaci). Prosił o interwencje w powyższej sprawie.
W dalszej części posiedzenia głos zabrał Prezes Fortecznego Parku Kulturowego Pan Krzysztof Niebora
w związku interpelacją z dnia 17-06-2014 r. Radnej Elżbiety Szopian.
Poinformował, że z uwagi na napływające faktury za okres związany z organizacją Święta Twierdzy w roku
2014, (księgowo) koszty i dochody szczegółowo zostaną określone po zamknięciu ksiąg rachunkowych do
20 lipca br. na podstawie szacunkowych informacji przygotowanych przez księgową spółki na dzień 23-062014 r. koszty jakie poniosła spółka na przygotowanie imprezy wyniosły ok. 34 tys. zł, dochody jakie
przyniosła sprzedaż biletów i utarg w sklepiku to kwota ponad 10 200,00 zł. W tym dniu sprzedano łącznie
791 biletów, w tym normalnych 675 szt., biletów ulgowych 76 szt., biletów dla mieszkańców Gminy
Stoszowice 34 szt. Dla porównania koszty jakie poniosła spółka w ubiegłym roku związane ze Świętem
Twierdzy to kwota 32 629,31 zł.. Kwota dochodu ze sprzedanych biletów 4 630,00 zł. Na około 2 tygodnie
przed datą Święta Twierdzy 2014 r. wszystkie plakaty i ulotki związane z tą imprezą zawierały szczegółowe
informacje dotyczące cen biletów, zarówno normalnych jak i ulgowych. Dodał, że z chwilą objęcia
stanowiska Prezesa Fortecznego Parku Kulturowego wprowadził dodatkowe atrakcje jak: nocne zwiedzanie
twierdzy, który cieszy się dużą popularnością. W lipcu 2013 r. założono nową stronę internetową, która
niedługo będzie miała milion wejść. W roku 2014 został złożony wniosek o dofinansowanie prac
budowlanych, na który FPK otrzymał kwotę w wysokości miliona złotych. Liczna odwiedzin turystów w
2013 roku wyniosła 52 833 osoby. W tym roku planowany jest wzrost. Odnoście Święta Twierdzy prezes
zaznaczył, że jest to największa impreza, a zarazem promocja FPK. Strategicznym celem podczas tej
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imprezy było przygotowanie obiektu do przyjęcia 200 żołnierzy (przygotowanie pola bitwy, zapewnienie
wyżywienia, noclegu, wody, zabezpieczenie toalet wypłata żołdu dla żołnierzy) oraz dużej liczby turystów.
Radna Elżbieta Szopian – zapytała pod kogo należy „Ford Ostróg”.
Krzysztof Niebora – Prezes FPK – poinformował, że „Ford Ostróg” został wydzierżawiony na okres 5 lat.
Dzierżawca będzie odpowiedzialny za stan Fortu oraz bezpieczeństwo.
Radna Elżbieta Szopian – zapytała jak jest sprawdzana tożsamości osoby przy sprzedaży biletów. Dodała,
że bilety na Święcie Twierdzy były sprzedawane przez młode osoby, które nie pytały turystów z jakiej są
Gminy i nie żądały dowodu osobistego.
Krzysztof Niebora – Prezes FPK – poinformował, że uszanował umowę pomiędzy byłym Prezesem, a
Wójtem, że mieszkańcy naszej Gminy są uprzywilejowani. Problem się pojawia wtedy, gdy osoba przy sobie
nie posiada żadnego dokumentu tożsamości, albo nie chce go okazać. Zazwyczaj pracownicy znają
mieszkańców z terenu naszej Gminy i są wpuszczani. Jeżeli nie można ustalić adresu zamieszkania to
spisuję się w/w osobę celem sprawdzenia danych.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna ogłosiła
zakończenie I części XXXIX sesji Rady Gminy i zaprosiła wszystkich na II uroczystą część wręczenia
stypendiów przyznawanych przez Radę Gminy, która odbędzie się (SPA) Pl. Wypoczynkowy 4.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.
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