PROTOKÓŁ NR XXXVI/2014
Z SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 16:20
Radni nieobecni:
1. Tadeusz Kubicz
2. Halina Maciejewska
3. Ferdynand Nosal
4. Świętoń Dominik
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna

otworzyła XXXVI sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała

radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. 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:
a) Józef Kordas
b) Kowalczyk Tadeusz
c) Krzeszowiec Tomasz
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 wprowadzenie do porządku obrad,
w punkcie 7:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
Kolejne punkty zostaną przesunięte o jedną pozycję.
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:
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Program posiedzenia:

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:
d) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i pomocy w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
e) w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
f) w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie
gminy na 2015 rok.
g) w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
h) w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu herbu, flagi i baneru Gminy
Stoszowice
i)

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

j)

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 i
sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy
10. Wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z XXXV sesji Rady Gminy z dnia
30 grudnia 2013 r.
Protokół Nr XXXV/2013 – został przyjęty 11 głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0.
Ad. 5
Marek Janikowski Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie od ostatniej sesji.
- Gmina Stoszowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na trzeci etap remontu Wiaduktu Żdanowskiego,
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- dofinansowanie w kwocie 750.000,00 zł otrzymał również Forteczny Park Kulturowy na kontynuację
remontu Donjonu i Bastionu Dolnego w Twierdzy Srebrna Góra,
- trwa postępowanie w związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczącej przebudowy oraz adaptacji budynku byłej szkoły na budynek administracyjno-biurowy w
miejscowości Stoszowice. Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej zakończono
postępowanie nie wybierając żadnej oferty.
- ogłoszono przetarg na zadanie pn.: Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Stoszowice w
miejscowościach Stoszowice i Przedborowa,
- rozpoczęto procedurę rekultywacji składowiska odpadów w Stoszowicach,
- do końca lutego zostanie ogłoszony przetarg na odwodnienie, docieplenie, remont dachu i stolarki
okiennej w budynku urzędu gminy,
- 22.02.2014 w Srebrnej Górze odbędzie się Bal Seniora
Ad. 6 – od „d” do 'j”
Pani Teresa Tęsna Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i pomocy w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, iż projekt uchwały szczegółowo został
omówiony i zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
1. Uchwała Nr XXXVI/123/2014 z dnia 11-02-2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności i pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - została przyjęta 11 głosami „za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”,0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały szczegółowo został
omówiony i zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
2. Uchwała Nr XXXVI/124/2014 z dnia 11-02-2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - została
przyjęta 11 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,0 głosów „przeciw” .
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Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego

w budżecie gminy na 2015 rok.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został szczegółowo
omówiony i zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski - poinformował, że możliwość utworzenia funduszu sołeckiego
wynika z przepisów ustawy o funduszu sołeckim. Rada Gminy w terminie do 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, dokonuje wyodrębnienia w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego
w formie uchwały, w której wyraża z zgodę albo jej nie wyraża. Środki z funduszu sołeckiego
niewykorzystane w danym roku budżetowym wygasają z upływem roku, na który zostały przyznane. Środki
z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć, które łącznie muszą spełniać
warunki:


należą do zadań własnych gminy,



służą poprawie warunków życia mieszkańców,



są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wysokość środków funduszu sołeckiego przypadającego na dane sołectwo, wylicza się według wzoru
określonego w ustawie o funduszu sołeckim, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. Gmina poprzez
przeprowadzanie inwestycji w poszczególnych wsiach min. remont świetlic, budowa placów zabaw budowa
boisk wielofunkcyjnych itp. zapewnia mieszkańcom sołectw poprawę warunków życiowych w większym
zakresie, niż byłoby to możliwe w przypadku wyodrębnienia środków na fundusz sołecki. Dodał, że w
obecnym budżecie jest przewidziana kwota ok. 60 tys. zł., która jest dzielona z sołtysami na bieżąco. Środki
przewidziane na fundusz sołecki zgodnie z ustawą to kwota ok. 180 tys. zł. Z chwilą rozdysponowania części
środków na zadania związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, remiz oraz na remont dróg sołtysi
otrzymaliby kwotę ok. 50-60 tys. zł na wydatki związane bezpośrednio z potrzebami poszczególnych
sołectw (podobna kwota przewidziana jest w budżecie Gminy na br.).
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że na komisji obecni byli sołtysi, którzy poparli w/w projekt
uchwały.
Sołtys miejscowości Srebrna Góra Pani Dorota Wild - dodała, że na zebraniu sołtysów w/w temat był
omawiany. Jeśli środki z funduszu sołeckiego mają być takie same jak te, które zaplanowano są w budżecie
to nie ma sensu podejmować uchwały za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego.
Radny Henryk Marciniak – zdaniem radnego sołectwa powinny dysponować pewną sumą pieniędzy (np.
2.000 zł do 2.500 zł) na tzw. drobne wydatki. Natomiast zadaniami inwestycyjnymi powinna zajmować się
tym Gmina.
3. Uchwała Nr XXXVI/125/2014 z dnia 11-02-2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok - została przyjęta 10 głosami „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”,0 głosów „przeciw” .


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
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zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
3. Uchwała Nr XXXVI/126/2014 z dnia 11-02-2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2014 - została przyjęta 11 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,0
głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu herbu, flagi i baneru
Gminy Stoszowice.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji Rady Gminy.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice - poinformował, że organizatorem konkursu jest Gmina
przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Stoszowicach. Konkurs ma charakter otwarty. W
konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające
osobowości prawnej. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu herbu, flagi i baneru Gminy
Stoszowice.
Pani Doroty Wild Sołtysa miejscowości Srebrna Góra - zapytała co się stanie w przypadku jeżeli żadna
przedstawionych wersji nie będzie spełniać określonych wymogów. Zdaniem Pani Doroty Wild należy
skonsultować się z osobami, które są specjalistami w tym zakresie.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski - poinformował, że może zlecić firmie wykonanie projektu herbu,
flag i baneru Gminy Stoszowice, natomiast ma on wątpliwości czy mieszkańcom to \się spodobała. Dodał, że
w skład komisji konkursowej będzie wchodziła osoba, która będzie miała wiedzę w tym zakresie.
Zdaniem Radnego Henryka Marciniaka – zauważył, że konsultacje z lokalną ludnością w zakresie
wzornictwa jest dobrym pomysłem. Natomiast w późniejszej fazie należy zasięgnąć specjalistycznej opinii.
Zdaniem Pani Doroty Wild Sołtysa miejscowości Srebrna Góra – opinia specjalistów powinny nastąpić
przed przekazaniem projektów do konsultacji społecznych.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna poinformowała, że komisja wybierze 3 projekty i w
skład tej komisji będzie wchodzić osoba, która będzie posiadała wiedzę w tym temacie.
Uchwała Nr XXXVI/127/2014 z dnia 11-02-2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie
projektu herbu, flagi i baneru Gminy Stoszowice - została przyjęta 11

głosami „za”,0

głosów

„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.

Pani Katarzyna Cichoń- Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w budżecie wynikają:
ze zmniejszenia środków na dokapitalizowanie spółki Forteczny Park Kulturowy o kwotę 130.000.00 zł,
11

z konieczności zabezpieczenia środków kwocie 37.000,00 zł na utrzymanie i eksploatację
pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra, powstałych w ramach realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego,

11

z przeznaczenia środków w wysokości 30.000,00 zł na remont budynku Urzędu Gminy,

11

z wprowadzenia do planu wydatków środków kwocie 33.000,00 zł przeznaczonych na remont
budynku przedszkola w Srebrnej Górze.
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11

z prowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont
budynku, w którym realizuje zadania Gminna Biblioteka Publiczna,

11

z zabezpieczenia środków w wysokości 260.000,00 zł z na zapłatę zobowiązań z tytułu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków,

11

z wprowadzenia do planu dochodów kwoty 260.000,00 zł z tytułu zaległości podatkowych w podatku
od nieruchomości od osób prawnych oraz odsetek za 2009 rok.

11

z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.01.2014 r. o przyznaniu dotacji celowej w kwocie
517,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku

5. Uchwała Nr XXXVI/128/2014 z dnia 11-02-2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 została przyjęta 11 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.


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

6. Uchwała Nr XXXVI/129/2014 z dnia 11-02-2014 r. w sprawie prowadzenia zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 11 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”, 0 głosów „przeciw”.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że na skrzynki e-mailowe Radnym
zostało wysłane sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku
2013 - co stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. Dodała, że jeżeli będą pytania to na kolejnej
komisji będzie możliwość poruszenia tego tematu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Elżbieta Szopian przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji
Rewizyjnej za 2013 r. - co stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 8-11
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – przedstawiła odpowiedzi na wnioski z poprzedniej
sesji Rady Gminy - co stanowi załącznik Nr 6.
Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał Pan Józef Kordas przedstawił wnioski zgłoszone na sesji
Rady Gminy:
Wniosek Radnej Grażyny Grycaj dotyczący remontu lub kompleksowej budowy drogi gminnej w
miejscowości Jemna na długości 125 mb. Dodała, że całkowita długość w/w drogi wynosi 225 mb. W
obecnej chwili droga nie nadaje się do dalszego użytkowania ze względu na zalegające na niej błoto .
Wniosek Radnego Gawryjołka Hipolita - w sprawie ponownego wystąpienia do Sejmiku o ujęcie w
planach wojewódzkich remontu drogi nr 385.
Wniosek Radnego Wiesława Płonki - dotyczący dokończenia remontu ulicy Jasnej i Słonecznej w
miejscowości Srebrna Góra.
Pani Dorota Wild Sołtys miejscowości Srebrna Góra - wystąpiła z wnioskiem o pomoc w celu
udostępnienia budynku GOK na zorganizowanie zabaw okolicznościowych dla mieszkańców Srebrnej Góry.
Dodała także, że miejscowość Srebrna Góra nie posiada świetlicy wiejskiej takiej jak pozostałe
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miejscowości, a jedynym takim miejscem jest właśnie GOK. Poinformowała, że na chwile obecną
współpraca z Panią dyrektor Anną Wysocką - Leszczyńską układała się dobrze i jak do tej pory nie było
uwag i zastrzeżeń. Ostatnio kiedy zwróciła się z prośbą o udostępnienie pomieszczenia na zorganizowanie
zabawy dostała negatywną odpowiedź. Argumentem było to, że po takich zabawach zostaje bałagan. Jako
sołtys ma świadomość, że organizator odpowiada za ład i porządek tak przed i po imprezie.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice - poinformował, że rozmawiał z Panią dyrektor, która
oświadczyła, że po każdej imprezie z alkoholem były szkody, za które nikt nie chciał przyjąć
odpowiedzialności. Stwierdził także, że to Pani Anna Wysocka Leszczyńska jest dyrektorem w/w obiektu, a
on stara się nie interweniować i nie narzucać żadnemu dyrektorowi swoich poglądów.
Zdaniem Radnego Wiesława Płonki - sprawa z brakiem świetlicy ciągnie się od wielu lat i nadal nie ma
rozwiązania.
Zdaniem Przewodniczącej Rady Gminy - spotkanie powinno odbyć się w mniejszym gronie i na nim
powinni zapaść pewne decyzje.
Następnie Radny Józef Kordas i Radny Hipolit Gawryjołek zaproponowali, że zorganizują spotkanie w
tym zakresie.
Pani Dominika Chmielowska Prezes Fundacji Kreacje – zadała pytanie dotyczącym przyczyn, dla
których jej fundacja nie otrzymuje żadnych funduszy z gminy. Dodała, że w/w organizacja pozarządowa
działa od 2010 r. i pozyskuje środki głównie z fundacji bankowych. Zwróciła się z pytaniem o wyjaśnienie
przyczyny dlaczego zadania priorytetowe nie obejmują edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Stoszowice. Poinformowała, że w zeszłym roku jako fundacja otrzymała 1000 zł od Gminy na
materiały plastyczne. Na chwilę obecną prowadzone są zajęcia w Stoszowicach i otrzymała wsparcie
finansowe od Pani Dyrektor OPS-u. Dopytywała także, dlaczego kluby sportowe w całości finansowane są z
budżetu Gminy, a nie starają się pozyskiwać pieniędzy z innych źródeł.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice - poinformował, że środki na tzw. konkursy są niewielkie
i większość z nich jest już rozdana na działalność klubów sportowych, które są wspierane od wielu lat, a
które przyciągają rzesze dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o działania kulturalne to realizuje je Gminna
Biblioteka Publiczna, która na ten cel posiada budżet w wysokości 460 tys. zł. Z chwilą, kiedy powstanie
nowa organizacja i ma pomysł oraz potrzeby na realizację to może zwrócić się z pismem do Gminy o
wsparcie finansowe.
Radny Tadeusz Kowalczyk - poinformował, że nie zgadza się z wypowiedzią Pani Chmielowskiej. Dodał,
że klub sportowy działający w Rudnicy pozyskuje sponsorów i jako jedyny otrzymał odzież sportową od
PZPN-u. Natomiast na treningi przychodzi młodzież i dzieci z terenu całej Gminy Stoszowice.
Przewodniczącej Rady Gminy Teresy Tęsnej – zgadza się z wypowiedzią Wójta, że pula środków na ten
cel jest mała. Dodała, że w tej sytuacji należy zwrócić się z pismem do Gminy o wsparcie finansowe.
Radna Grażyna Grycaj - poruszyła temat dotyczący przeglądu przewodów kominowych.
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice - poinformował, że są robione ekspertyzy określające
zakres robót, które należy wykonać z kosztorysami. Dodał, że zostały wystosowane pisma do sołtysów w
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sprawie zakazu korzystania z centralnego ogrzewania do czasu usunięcia usterek.
Pani Teresa Tęsna Przewodnicząca Rady Gminy - zwróciła się z

prośbą o przekazanie informacji

mieszkańcom o organizowanym balu seniora.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna ogłosiła
zakończenie XXXVI sesji Rady Gminy.
Protokół sporz. J.B.
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