PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2014
Z SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 28 maja 2014 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 17:20
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna otworzyła XXXVIII sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała
radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 15 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:
a) Ferdynand Nosal
b) Józef Sekuła
c) Dominik Świętoń
W/w skład Komisji został przyjęty 15 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 15 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.
a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Budzowie.
b) podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014
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c) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
e) podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
6. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
7. Wolne wnioski i interpelacje.
8. Zakończenie sesji

Ad. 4
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy z dnia 9 kwietnia 2014 r.
Protokół Nr XXXVII/2014 – został przyjęty 15 głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0.

Ad. 5
Marek Janikowski Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie od ostatniej sesji.
- 07.05.2014 Gmina Stoszowice otrzymała dotację celową w kwocie 42 tyś zł na realizację zadania
"Poprawa bezpieczeństwa w Górach Sowich – zakup pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przedborowej". W dniu 20.05.2014 r. został ogłoszony przetarg na zakup pojazdu, termin składania ofert
upływa 30.05.2014 r.
- 9 maja 2014 podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu
Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą "Stoszowice droga dojazdowa do
gruntów rolnych" 46 200,00 zł. 12.05.2014 podpisano umowę o udzielenie dotacji celowej na zadanie
rekultywacyjne "Budzów droga dojazdowa do gruntów rolnych” wysokość dotacji wynosi 20 000,00 zł. W
najbliższym czasie gmina ogłosi przetarg na w/w zadania (planowana realizacja koniec wakacji br.).
- Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej dla wybranych
gmin na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnej. Gmina Stoszowice otrzyma
środki w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowu melioracyjnego na działkach 206 i
664 w Przedborowej ( tzw. Piwoda).
- trwają zaawansowane prace przy budowie placu zabaw w Przedborowej, następnie wykonawca rozpocznie
prace w Stoszowicach. Termin realizacji koniec czerwca br.
- do 15.06. 2014 r. zostanie wykonany projekt przebudowy i adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej
w Stoszowicach, natomiast do końca sierpnia zostanie uzyskanie pozwolenie na budowę. Gmina otrzymała
dofinansowanie z ministerstwa.
- w związku z tym, że projekt modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Lutomierzu w konkursie Małe
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projekty realizowanym za pośrednictwem Partnerstwa

Sowiogórskiego nie zmieścił się w limicie

dostępnych środków, inwestycja została wstrzymana. Z dniem 02.06.2014 r. Partnerstwo ogłosiło kolejny
nabór, do którego ponownie zgłosimy wniosek,
- w dniu 27.05.2014 została podpisana umowa na realizacje zadania budowa Sowiogórskiego Placu zabaw
w Srebrnej Górze, najkorzystniejszą ofertę przetargową z kwotą 95.998,89 zł złożyła Spółdzielnia
Rzemieślnicza w Ząbkowicach Śl.,
- w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę dwóch odcinków chodnika w Stoszowicach
105 m. (od istniejącego chodnika do zjazdu na Bielawę) i w Budzowie - 312 m (od świetlicy za przystanek),
- w dniu 19.05.2014 pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Gminą Stoszowice została
podpisana umowa na dofinansowanie zadania Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski: wykonanie niezbędnych
prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji -kontynuacja prac. Kwota przyznanych środków
wynosi 283.089,76 zł,
- gmina zamierza złożyć wniosek do NFOŚ i GW o przyznanie dotacji na realizację II tury budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. W dniu 04.06. 2014 r. o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie z
mieszkańcami, którzy złożyli wstępne deklaracje uczestnictwa w programie,
- 11.06.2014 r. odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi

przystąpieniem do projektu

Prosument,
- 27.05.2014 r.– spotkanie z hydrogeologiem,
- w dniach od 5 maja 2014 r. do 12 maja 2014 r. odbywały się zebrania wiejskie w sprawie konsultacji herbu,
flagi i baneru gminy Stoszowice, niestety na zebraniach wiejskich frekwencja była bardzo niska. Mieszkańcy
z terenu gminy swoje opinie na temat herbu przekazywali również osobiście do tut. urzędu. W konsultacjach
wzięli udział także uczniowie z gimnazjum w Budzowie. Łącznie w konsultacjach społecznych
wypowiedziało się 239 osób. Mieszkańcy wybierali herb spośród trzech projektów zaproponowanych przez
komisję w dniu 2 kwietnia 2014 r., była też możliwość „żaden z powyższych”, jeżeli mieszkańcom nie
spodobałby się żaden z wybranych przez komisję herbów. Wyniki przedstawiają się następująco:
Projekt nr 1 – 93 głosy (projekt Pani Katarzyny Rajskiej)
Projekt nr 2 – 59 głosów (projekt Fundacji Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa)
Projekt nr 3 – 72 głosy (projekt Pana Romualda Zawodnik)
Żaden z powyższych – 15 głosów
Mieszkańcy wybrali projekt Pani Katarzyny Rajskiej. Projekt herbu zostanie wysłany do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w celu zaopiniowania go przez komisję heraldyczną powołaną przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji heraldycznej Radzie Gminy
zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia herbu, flagi i baneru Gminy Stoszowice.
- trwają rozmowy z hydrologiem w sprawie zwiększenia wydajności wody. Jest pomysł na przeprowadzenie
badań fizykochemicznych w obrębie Przedborowej i istniejącej studni artezyjskiej w Budzowie w celu
znalezienia źródła wody. Najlepszym okresem badań są okresy suche tj. sierpień- wrzesień. Dodał, że temat
zostanie podjęty z chwilą otrzymania ofert.
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Następnie Pan Wójt przedstawił frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzone na
dzień 25 maja 2014 r. Uprawnionych do głosowanie w gminie było 4487 osób. Głosowało 705 osoby
(15,63%). Oddano: 208 głosów na PO (30,50%) , 189 głosów na PiS (27,71%) , 92 głosy na PSL (13,49), 53
głosy na SLD-UP (7,77%), 43 głosy na Nową Pracę (6,30%), 42 głosy na Solidarną Polskę (6,16%), 31
głosów na Polskę Razem (4,55%), 18 głosów na Twój Ruch Europa Plus (2,64%), 6 głosów na Ruch
Narodowy (0,88%). Ponadto oddano 23 głosy nieważne.

Ad. a -e
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Budzowie.

Radny Ferdynad Nosal – zapytał, czy emerytowanych pracowników niepedagogicznych jest więcej, czy
tylko te osoby, które złożyły skargę.
Pani Magdalena Tęsna - Pitner – Sekretarz Gminy – poinformowała, że emerytowanych pracowników
niepedagogicznych jest około 60 osób.
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że spotkała się z w/w osobami, które
zostały poinformowane o złożeniu wymaganych dokumentów. Również zostały zaproszone na sesję Rady
Gminy.
Uchwała Nr XXXVIII/237/2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie - została przyjęta została przyjęta 15 głosami „za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, iż projekt uchwały szczegółowo został
omówiony i zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, że zmiany dotyczą:
- przesunięcia kwoty 5.000,00 zł z tytułu zakupu samochodu do ratownictwa technicznego dla Powiatowej
Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, na dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli
powietrznych stosowanych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Zmiana przeznaczenia dofinansowani
wynika z pisma Starosty Ząbkowickiego z dnia 01.04.2014 r.,
- przyznania przez Urząd Marszałkowski Województw Dolnośląskiego pomocy finansowej na
dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych wodnych, tj. konserwacji rowu
melioracyjnego,
- zwiększenie środków na zakup komputera dla Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie wydatków dotyczących przygotowania infrastruktury pod rozwój inwestycji związanych z
turystyką.
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Radny Ferdynad Nosal – zapytał dlaczego plac zabaw w Przedborowej będzie droższy od placu zabaw w
Stoszowicach, czy też w Srebrnej Górze.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, że w miejscowości Przedborowej mieszkańcy często
organizują imprezy na powietrzu z tego też powodu w/w plac zabaw będzie robiony przy świetlicy wiejskiej.
Oprócz dużego placu i siłowni będą robione ścieżki oraz dodatkowo wybrukowany plac do tańczenia.
Uchwała Nr XXXVIII/238/2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2014 - została przyjęta 15 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.


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

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, iż projekt uchwały szczegółowo został
omówiony i zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Uchwała Nr XXXVIII/239/2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Stoszowice została 15 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, iż projekt uchwały szczegółowo został
omówiony i zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Sołtys miejscowości Różana Mieczysław Zięba – zapytał na jaką kwotę jest przewidziany w/w remont.
Radny Henryk Marciniak – odpowiedział, że jest to kwota około 100.000,00 zł .
Uchwała Nr XXXVIII/240/2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków -została przyjęta 15 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, iż projekt uchwały szczegółowo został
omówiony i zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Uchwała Nr XXXVIII/241/2014 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
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ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części -została przyjęta 15 głosami „za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.

Ad 6 -7
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – przedstawiła realizację
wniosków z poprzedniej sesji Rady Gminy - co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwała Pan Henryk Marciniak przedstawił wniosek, który
wpłynął na dzisiejszej sesji Rady Gminy:
1) Wniosek Radnego Wiesława Płonki - dotyczący budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w
Budzowie. Dodał, że większość rodziców dowozi dzieci prywatnymi samochodami i pomimo stosownych
oznaczeń większość je ignoruje, wjeżdżając bezpośrednio przed szkołę na pas dla gimbusów, co powoduje
zagrożenie dla dzieci oraz zamieszanie na wąskim przejeździe przed szkołą.
Zdaniem Wójta Pana Marka Janikowskiego – najlepszym rozwiązaniem jest założenie szlabanu, który
otwierany byłby na pilota.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Elżbieta – poinformowała, że w trakcie kontroli Komisja
zwracała uwagę o zagrożeniu dla dzieci na w/w drodze.
Radny Janusz Urbański – prosił o zmożoną kontrolę policji w miejscowości Grodziszcze.
Sołtys miejscowości Budzowa Pani Joanna Chmiel – zapytała, kiedy będzie zakończony remont mostu
przy drodze wojewódzkiej w Budzowie.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – na chwilę obecną brak jest pozwolenia na budowę. Realizacja w/w
remontu jest przewidziana w przyszłym roku.
Radna Halina Maciejewska – zapytała, czy jest możliwość przełożenia dożynek z 31 sierpnia (z niedzieli)
na 30 sierpnia (na sobotę). Chodzi tu głównie o bezpieczeństwo dzieci ponieważ 1 września br. jest
rozpoczęcie roku szkolnego.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że to jest decyzja tylko i wyłącznie organizatorów
dożynek.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna ogłosiła
zakończenie XXXVIII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.
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