PROTOKÓŁ NR II/2014

Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R.
PRZEPROWADZONEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JEMNEJ
Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 17:30
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Cendrowicz Janusz
2. Cwanek Ewelina
3. Kordas Józef
4. Kowalczyk Tadeusz
5. Krzeszowiec Tomasz
6. Kubicz Tadeusz
7. Miechurska Violetta
8. Nosal Ferdynand
9. Pilik Zdzisław
10. Solińska Monika
11. Spychalska Jolanta
12. Tanona Aleksandra
13. Wild Dorota
14. Wronkowska Anna
Radni nieobecni:
1. Chmiel Joanna
(Lista obecności radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego protokołu).
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy- Paweł Gancarz
Sekretarz Gminy - Magdalena Tęsna – Pitner,
Skarbnik Gminy – Katarzyna Cichoń,
Radca Prawny - Marek Ociepa,
Sołtysi,
Dyrektorzy podległych jednostek
Ad. 1
Przewodnicząca Rady Gminy– Aleksandra Tanona - otworzyła II sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą
obecności
w posiedzeniu uczestniczy 14 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 Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Panią Violettę Miechurską.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej została przyjęta 14 głosami „za”.
Ad.3
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Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zapytała czy są do niego uwagi.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz- wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały
w sprawie wpisania do projektu rządowych przygotowań i budowy drogi ekspresowej S 8 z
Wrocławia (Magnice) przez Kłodzko do Boboszowa (granica państwa).
Przewodnicząca Rady Gminy Pni Aleksandra Tanona - zapytała zebranych radnych, o
możliwość udzielenie, w pierwszej kolejności, głosu przybyłym na sesję Urbanistom na temat:
studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice dotyczące części obrębu
geodezyjnego wsi Przedborowa.
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnionymi poprawkami został przyjęty 14
głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Stoszowice.
5. Dyskusja w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stoszowice dotyczące części obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa.
6. Sprawozdanie Wójta o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Odczytanie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz uchwały wieloletniej prognozy
finansowej.
8. Przedstawienie opinii komisji w sprawie budżetu.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
10. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie poprawek.
11.Głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:
12.Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.
13.Uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
14. Zmiany budżetu gminy na rok 2014.
15. Przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy Stoszowice, części obrębu
geodezyjnego wsi Przedborowa.
16. Przejęcia zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Stoszowice.
17. Przyjęcia wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
18. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
19. Przyjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy
Stoszowice w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich.
20. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
21. Przyjęcie uchwały w sprawie wpisania do projektu rządowych (przygotowań) budowy drogi
ekspresowej S 8 z Wrocławia (Magnice) przez Kłodzko do Boboszowa (granica państwa).
22.Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
23. Interpelacje i zapytania.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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25. Zakończenie sesji.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z I/2014 sesji Rady Gminy odbytej w
dniu 01 grudnia 2014 r.
Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. - został przyjęty 14
głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona udzieliła głosu Urbanistom:
Poinformowali oni zebranych, że zmiana Studium była przedmiotem wymaganych przepisami
prawa uzgodnień i opinii, oceny oddziaływania ze względu na wpływ na środowisko. Ponadto
stanowiła przedmiot konsultacji poprzez wyłożenie projektu zmiany Studium do publicznego
wglądu. Każdy zainteresowany mógł uczestniczyć w dyskusji w celu omówienia rozwiązań
projektowych przyjętych w projekcie zmiany w Studium, każda osoba mogła wnieść uwagi.
Wniesiono dwie autopoprawki (zmieniono liczbę pojedynczą - przez osobę fizyczną, na liczbę
mnogą - 2 osoby fizyczne).
W/w projekt przewiduje możliwość lokalizacji siłowni wiatrowych. Jednocześnie wyznacza strefę
oddziaływania siłowni turbinowych. W polskim prawodawstwie przewidziane są tylko standardy
akustyczne jeżeli chodzi o tego typu inwestycje, nie ma regulacji prawnej w zakresie
infradźwięków. Z analiz komputerowych nie wynika, aby standardy przewidziane przez polskie
prawo były przekroczone do obszarów, które są zabudowane przez budynki mieszkalne.
Następnie urbanista zaprosił o zapoznanie się z przygotowaną prognozą, która szczegółowo opisuje
oddziaływanie siłowni wiatrowych na środowisko.
Zdaniem Radnego Ferdynanda Nosala – w studium jest mowa tylko o akustyce, a nie ma nic o
odległości.
Urbanista – oświadczył, że nie ma w polskich przepisach prawa zapisów, które mówiłby o
minimalnej odległości turbiny wiatrowej od danego obiektu (takie regulacje są, ale nie w prawie
polskim).
Radna Jolanta Spychalska – poinformowała, że ostatni raport NIK-u z lipca 2014 roku jest dosyć
druzgocący dla tych inwestycji. Wcześniej nie dostrzegano zjawiska migotania. Również mówi się
w nim o określeniu odległości. Ponadto, na zebraniu wiejskim w 2010 roku, mieszkańcy
miejscowości Przedborowa wyrazili zgodę na lokalizację farmy wiatrowej na terenie miejscowości,
pod warunkiem przekazania sołectwu Przedborowa środków na budowę sali wielofunkcyjnej w
Przedborowej, w kwocie nie mniejszej niż 3 mln zł.
Wniosek poparła Pani Anna Gołdyn - sołtys miejscowości Przedborowa.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że w/w problem wróci z chwilą uchwalenia
planu miejscowego dla tej miejscowości. Obecnie Gmina jest na etapie aktualizacji studium.
Podziękował za sygnalizację tego problemu. Nie mniej jednak nasuwa się pytanie czy Gmina
będzie mogła wyegzekwować od inwestora wspomnianą kwotę.
Głos zabrał Radca Prawny Pan Marek Ociepa – informując, że inwestor nie może płacić za plan
(nie jest to inwestycja celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami). Egzekwowanie przez Wójta wspomnianej kwoty może być odebrane przez
inwestora jako próba wymuszenia „takiego oświadczenia nienależnego”.
Urbanista - poinformował, że trudno mu się wypowiadać, co do kwestii jakie zapadły na zebraniu
wiejskim, ponieważ relacje między inwestorem, a gminą bezpośrednio jego Firmy nie dotyczą ze
względu na fakt, iż są Firmą zewnętrzną, która została wyłoniona w trybie zamówienia
publicznego dla wykonania projektu zmiany studium i projektu planu miejscowego. Jeżeli chodzi o
migotanie, to w tym przypadku jest konfiguracja terenu i rozłożenie tych siłowni wskazuje, że na
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północ od poszczególnych turbin znajdują się pola uprawne więc zjawisko migotania raczej nie
będzie dotyczyło tej sytuacji. Dodał, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska analizował
funkcjonowanie takiej siłowni pod kątem oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska,
z których wynika, że we wszystkich punktach i obszarach wrażliwych na hałas, normy akustyczne
zostają spełnione. W przypadku wystąpienia ponadnormatywnego hałasu (choć takiej możliwość
nie przewiduje), warunki eksploatacji niektórych turbin można odpowiednio dostosować, niwelując
tym samym negatywne oddziaływanie. Odnośnie dźwięków emitowanych przez turbiny wiatrowe,
większość naukowców jest zdania, że nie ma przekonujących dowodów na to, by hałas lub
infradźwięki, wpływały na zdrowie lub komfort życia mieszkańców, jeżeli turbiny nie znajdują się
zbyt blisko miejsc stałego przebywania ludzi. Przyjęte w projekcie zmiany studium, rozmieszczenie
turbin, w odległości przekraczających 500 m od najbliższej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt
ludzi, jest wystarczające aby wyeliminować ryzyko znacząco negatywnych infradźwięków.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poddała pod głosowanie uwagi do
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Stoszowice.
Rada Gminy Stoszowice 13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 1, „przeciwnymi”
głosami 0. odrzuciła uwagę wniesioną w dniu 16 grudnia 2014 r. przez osoby fizyczne.
Wszystkie projektowane obszary rozmieszczenia turbin wskazane w projekcie znajdują się w
odległości mniejszej niż 3000 m od nieruchomości wnioskodawców.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona ogłosiła 10 minutową przerwę.
Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady sesji Rady Gminy
Ad. 6
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił sprawozdanie z pierwszego
miesiąca swojego urzędowania.
- w miesiącu grudniu zlecono przegląd sieci energetycznej w poszczególnych miejscowościach.
Wykonano 3 nowe oprawy w miejscowości Lutomierz. W trakcie realizacji jest naprawa 3 latarni
między miejscowością Rudnica – Jemna.
- 11 grudnia 2014 r. podpisano umowę do opracowania dokumentacji wymaganej przez przepisy
ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
- w dniu 18 grudnia 2014 r. została podpisana umowa na operację z zakresu małych projektów
pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu pt. modernizacja świetlicy
wiejskiej
w miejscowości Lutomierz, której celem jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w
wydarzeniach kulturalnych wsi Lutomierz, przez remont połączony z modernizacją oraz
ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej.
- w dniu 30 grudnia 2014 r. podpisano umowę z operatorem na system operacyjny SMS z
mieszkańcami. Od stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy mogą zarejestrować się w bazie gminnego
systemu powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS. Będą powiadamiani o zagrożeniach,
awariach oraz o ciekawych imprezach kulturalnych i społecznych.
- odebrano chodnik w Budzowie i drogę w Różanej;
- Wójt uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie płatności remontu dachu po
byłej szkole w Stoszowicach (sprawą również zajmowała się Komisja Rewizyjna). Pozytywny
finał jest taki, iż Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na częściowe rozliczenie prac pomimo, że
w/w inwestycja nie została zrealizowana do końca.
Sprawy organizacyjne:
- zarządzeniem Wójta została powołana Komisja do spraw opiniowania wniosków - głównie
dotyczących umorzeń podatków. (decyzje będą podejmowane jednoosobowo w oparciu o opinię
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komisji).
- w miesiącu styczniu 2015 r. odbędzie się bieg Świętego Floriana. W związku z powyższym
została podpisana umowa na wykonanie prac dotyczących utrzymania sowiogórskiej trasy do
narciarstwa biegowego o długości 10 km w Srebrnej Górze. Utrzymanie tras jest częściowo przy
udziale gminy, druga część kosztów jest po stronie Stowarzyszenia Gmin Gór Sowich.
- przeprowadzono szereg spotkań z dyrektorami placówek oświatowych, z prezesem, z
pracownikami oraz
z przewodnikami Fortecznego Parku Kulturowego, a także z prezesem Wodociągów
Srebrnogórskich.
- na spotkaniu z sołtysami przygotowano porozumienie dotyczące letniego i zimowego utrzymania
dróg - wykonawcą będą Wodociągi Srebrnogórskie.
- Wójt uczestniczył w spotkaniu z Zarządem Stowarzyszenia Gór Sowich, był również na Walnym
Zgromadzeniu Euroregionu Glacensis w Kłodzku.
- brał czynny udział w blokadzie drogi S 8.
- przeprowadzono szereg imprez kulturalnych min: Jarmark w Srebrnej Górze (impreza warta
kontynuacji).
- odbyły się dwie edycje Sowiogórskiego spotkania z produktami regionalnymi, które są
organizowane przez Hotele w Srebrnej Górze (w przyszłym roku są zaplanowano imprezy w każdą
trzecią sobotę miesiąca).
- Wójt uczestniczył w zakończeniu rajdu integracyjnego Ziemi Ząbkowickiej, który jest
organizowany przez przewodników PTTK. Finał tego rajdu był na Twierdzy w Srebrnej Górze.
- w okresie świątecznym w Ciepłowodach były organizowane spotkania, w którym Gminę
Stoszowice reprezentowało Koło Kobiet Kreatywnych ze Stoszowic.
- w miesiącu styczniu 2015 r. planowane są spotkania z przedsiębiorcami z branży turystycznej,
- planowane jest reaktywowanie rady konserwatorskiej działającej przy FPK.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przystąpiła do omówienia projektu
uchwał:
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - przedstawiła projekt uchwały budżetowej wraz
z uzasadnieniem oraz uchwały wieloletniej prognozy finansowej.
Ad. 8
Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cendrowicz – przedstawił pozytywną opinię
Komisji
z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu na 2015 r. (7 głosami „za”,
głosami „wstrzymującymi się” 0, „przeciwnymi” głosami 0 (załącznik Nr 3 do niniejszego
protokołu).
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:
Uchwałę Nr IV/231/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Stoszowice projekcie uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na rok 2015 wraz z uzasadnieniem
(załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).
Uchwałę Nr IV/232/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia
8 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu
Gminy Stoszowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 (załącznik Nr 5
do niniejszego protokołu).
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Uchwałę Nr IV/233/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Stoszowice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 (załącznik Nr 6 do
niniejszego protokołu).
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Stoszowice.- została przyjęta -13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi
się” 1, „przeciwnymi” głosami 0.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Radny Ferdynad Nosal - zapytał, kiedy Radni będą mogli wrócić do pracy nad budżetem. Dodał,
że ma kilka uwag do przedstawionego budżetu. Zwrócił uwagę, że w budżecie są "pewne
elementy", które trafiają jak " bumerang" od 4 lat.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - poinformowała, że jeżeli będzie taka wola Radnych to
prace nad budżetem można zacząć w miesiącu styczniu 2015 r.
Uchwała Nr II/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2015.- została przyjęta - 13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 1, „przeciwnymi”
głosami 0.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - ogłosiła 5 minutową przerwę.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - wznowiła obrady
Zmiany w budżecie na rok 2014
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - poinformowała, ze zmiany w budżecie wynikają:
- z pisma Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. o przyznaniu środków z rezerwy części
subwencji ogólnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli;
- z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. o przyznaniu środków z rezerwy części
subwencji ogólnej w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w
sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci sześcioletnich;
- z pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z dnia 05.12.2014 r. o zwiększeniu
dochodów
i wydatków w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku o kwotę
7.000,00 zł,;
- z pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z dnia 10.12.2014 r. o zwiększeniu
dochodów
i wydatków w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku o kwotę
315,00 zł,;
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- z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej z dnia 11.12.2014 r.
o zwiększeniu dochodów i wydatków w planie finansowym wydatków gromadzonych na
wydzielonym rachunku o kwotę 53,00 zł,;
- z pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z dnia 18.12.2014 r. o zwiększeniu
dochodów i wydatków w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku
o kwotę 1,79 zł,;
- ze zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji przyznanej przez Ministra Cyfryzacji przyznanej na
przebudowę dachu budynku szkoły w Stoszowicach;
-z wprowadzenia wydatków w wysokości 13.500,00 zł na zapłatę kary za opóźnienie w wydaniu
decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- ze zmniejszenia wydatków związanych z obsługą długu gminy;
- ze zwiększenia wydatków w kwocie 26.900,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu byłej szkoły
w Stoszowicach;
- ze zmiany paragrafu dochodów w wysokości 85.000,00 zł przekazanych na remonty dróg
transportu rolnego ( z § 6290 na § 6330).
- ze zmiany klasyfikacji budżetowej środków przekazanych na remont byłej szkoły w Stoszowicach
(z działu 921 na dział 801);
- z rozwiązania części rezerwy ogólnej;
- z bieżącej zmiany planu dochodów i wydatków.
W tym momencie salę obrad opuściła Pani Dorota Wild. W posiedzeniu uczestniczy 13
radnych.
Pani Elżbieta Szopian - sołtys miejscowości Stoszowice - zapytała czy Gminę stać na zapłatę kary
za opóźnienie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kto jest za to
odpowiedzialny?
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - poinformowała, że przyczyna leży po stronie osób
(firmy zewnętrznej) przygotowujących projekt budowy szkoły w Budzowie. Obecnie w/w Firma
jest w upadłości.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - dodał, że Gmina odwołała się od nałożonej kary i złożono
skargę na Dyrektora Infrastruktury i Rozwoju.
Radna Violetta Miechurska - poinformowała, że w/w sprawa była omawiana na komisji
budżetowej. Dodała, że kara pieniężna została zapłacona z tego względu żeby nie płacić dodatkowo
naliczanych odsetek za nieterminowość zapłaty.
Uchwała Nr II/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
2014- została przyjęta. -12 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 1, „przeciwnymi”
głosami 0.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy
Stoszowice, części obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa..
Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany studium
uwarunkowań
i zagospodarowania Gminy Stoszowice, części obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa - została
przyjęta. -14 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, „przeciwnymi” głosami 0.
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(Uchwała była głosowana przy stanie obecności 14 radnych łącznie z Panią Dorotą Wild).
5. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Stoszowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Uchwała Nr II/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Stoszowice - została przyjęta. -13 głosami „za”, głosami
„wstrzymującymi się” 0, „przeciwnymi” głosami 0.6. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowania odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Mieczysław Zięba - sołtys miejscowości Różana - zapytał, po czyjej stronie będzie odpłatność za
worki na odpady segregowane.
Sekretarz Gminy Pani Magdalena Tęsna-Pitner - poinformowała, że Uchwała w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice dotyczy zmiany w § 7
ust. 4. Natomiast Uchwała nr XXII/131/2012 r. nadal obowiązuje i znajduje się w niej zapis "worki
odbiorca dostaje bezpłatnie".
Uchwała Nr II/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
zagospodarowania odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za
pojemnik
o określonej pojemności - została przyjęta. -13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0,
„przeciwnymi” głosami 0.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – wyjaśniła, że preliminarz Gminnego Programu
Profilaktyki
i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
przedstawia się następująco:
Dochody:
- wpływy za wydane zezwolenia - 83.000,00 zł
Wydatki:
- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób
zagrożonych uzależnieniem 2.800,00 zł,;
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży - 68.600,00 zł;
- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych, służące rozwiązywaniu
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problemów alkoholowych - 7.000,00 zł,;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a) wynagrodzenia członków komisji
b) szkolenia,
c) delegacje - jest to kwota 3.600,00
Razem 82 000,00 zł.
Uchwała Nr II/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2015 - została przyjęta. -13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0,
„przeciwnymi” głosami 0.
8. Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Stoszowice
w Stowarzyszeniu Turystycznego Gmin Gór Sowich.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy. Dodała, że na jej ręce
wpłynęło pismo ze Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich o wytypowanie 3 osób do
reprezentowania Gminy
w Stowarzyszeniu. Zgodnie ze Statutem w skład Walnego Zgromadzenia, za zgodą Rady Gminy,
wchodzi Wójt oraz po dwóch przedstawicieli wybranych przez organ samorządu.
Uchwała Nr II/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli do
reprezentowania Gminy Stoszowice w Stowarzyszeniu Turystycznego Gmin Gór Sowich została przyjęta. -13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, „przeciwnymi” głosami 0.
9. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Sekretarz Gminy Pani Magdalena Tęsna-Pitner - poinformowała, że uchwała w sprawie
przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo
Sowiogórskie" została podjęta w dniu 7 marca 2008 r. uchwałą nr II/23/08. Zmiana uchwały
dotyczy zapisu w § 1 pkt. 1 i 2.
Uchwała Nr II/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia
do utworzenia Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”została przyjęta. -13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, „przeciwnymi” głosami 0.
10. Projekt uchwały wpisania do projektu rządowych przygotowania i budowy dróg ekspresowej S8
z Wrocławia (Magnice) przez Kłodzko do Boboszowa (granica państwa).
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - poinformował, że jest to pewien sukces i w/w uchwały są
podejmowane w pozostałych Gminach. Realizacja inwestycji pomogłaby rozwiązać głównie
problemy komunikacyjne
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w kierunku południowo-zachodniej granicy państwa, zapewni komfort i bezpieczeństwo
użytkownikom drogi. Będzie miała kluczowe znaczenie dla powstania nowych miejsc pracy.
Zdaniem Wójta należy w/w inicjatywę wspierać.
Uchwała Nr II/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wpisania do projektu rządowych
przygotowania i budowy dróg ekspresowej S 8 z Wrocławia (Magnice) przez Kłodzko do
Boboszowa (granica państwa) - została przyjęta. -13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi
się” 0, „przeciwnymi” głosami 0.
Ad. 22 -24
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła pisma i udzielone
odpowiedzi złożone przez Panią Barbarę Szmit i Panią Agnieszkę Bielecką (co stanowi załącznik
Nr 7 i 8 do niniejszego protokołu).
Następnie przedstawiono wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji Rady Gminy:
Wniosek Radnej Jolanty Spychalskiej - mieszkańcy miejscowości Przedborowa zobowiązują
Wójta do przestrzegania zapisów w uchwale zebrania wiejskiego wsi Przedborowa w sprawie
pozwolenia na wykonanie siłowni wiatrowej w obrębie wsi Przedborowa.
Wnioski Radnego Józefa Kordasa:
1. Sprawdzić i zabezpieczyć teren wokół basenu kąpielowego w Srebrnej Górze (są informacje o
odkrytych studzienkach kanalizacyjnych).
2. Egzekwować zakaz wjazdu samochodów ciężarowych ponad 10 ton. Postawiona tablica,
pozwalająca jeździć samochodami ciężarowymi tonażem większym niż 10 ton jest "nielegalna".
Dodał, że droga w centrum Srebrnej Góry była budowana technologią pozwalającą korzystać z niej
pojazdom do 10 ton.
3. Budowa nawierzchni ulicy Jasnej w Srebrnej Górze.
Wnioski Radnego Tomasza Krzeszowiec:
1. Wymiana spalonej żarówki (oświetlenia ulicznego przy posesji Pani Garduły).
2. Zebranie poboczy (nadkładu ziemi wzdłuż drogi gminnej przebiegającej przy rzece. Zapobiegnie
to nadmiernemu gromadzeniu się wody na jezdni.
3. Ustawienie dwóch skrzyni z piaskiem przy drodze gminnej na odcinku Kolonii Lutomierz.
Zabierając głos Pani Sołtys miejscowości Stoszowice - Elżbieta Szopian - zwróciła się z prośbą
o rozważenie możliwości przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia „QWSI”. Dodała, że w/w
stowarzyszenie jest jedną z dynamicznej rozwijających się lokalnych grup działania i można
pozyskać dużo środków finansowych na działalność Kół Gospodyń Wiejskich (tzw. grup
społecznych).
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że rozważy tą propozycję.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz złożył wszystkim życzenia
noworoczne spełnienia zamierzonych planów zawodowych jak i osobistych, wszystkiego dobrego
w nowym roku, do życzeń dołączyła się Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona.
Następnie ogłosiła zakończenie pierwszej części II sesji Rady Gminy i zaprosiła wszystkich na
nieoficjalną część.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B
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