PROTOKÓŁ NR V/2015
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 13.05.2015 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFRENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE

Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 17:30

Radni obecni na posiedzeniu:
1. Cendrowicz Janusz
2. Chmiel Joanna
3. Cwanek Ewelina
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:
Kordas Józef
(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,
Asystent - Sławomir Krawczyk,
Radca Prawny - Marek Ociepa,
Sołtysi
Ad. 1-2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła V sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi
quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
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Ad. 3
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 jednogłośnie - 13 głosami
„za”.

Ad. 4
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zgłosiła wniosek, aby po punkcie 14
wprowadzić projekt uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia
28 kwietnia 2015 r. znak: NK – N.4131.124.2.2015.MW dot. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2015 roku.
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnioną poprawką został przyjęty 13 głosami „za”,
„wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie V sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy Stoszowice, która odbyła się 08 kwietnia
2015 r.
6. Informacja Wójta Gminy o pracy w czasie od ostatniej sesji.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stoszowice do „Gminnej Spółki Wodnej
w Stoszowicach”.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”.
9.

Przyjęcie

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

przystąpienie Gminy Stoszowice

do

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Qwsi” w okresie programowania 2014-2020.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających

powyżej

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stoszowice miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Jemna”.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Przedborowa”.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Stoszowice”.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Mikołajów”.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak: NK – N.4131.124.2.2015.MW.
16. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
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w 2014 roku.
17. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Stoszowice.
18. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Zakończenie V sesji Rady Gminy Stoszowice.

Ad. 5
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z IV/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu
08 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 08 kwietnia 2015 r. - został przyjęty 12 głosami
„za”, 1 głosie „wstrzymującym się”; 0 głosów „przeciw”.

Ad. 6
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od
ostatniej sesji Rady Gminy:
- został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie
35 oczyszczalni, przetarg już się rozstrzygnął. Wniosek opiewa na kwotę 109 tys. zł dofinansowania i jest to
25% kwoty całego przedsięwzięcia,
- zamieszczony został przetarg na remont trzech dróg na terenie j gminy, w tym także odcinek 300 m
łączący drogę wojewódzką z boiskiem w Stoszowicach,
- 24 kwietnia nastąpiło powołanie gminnej spółki wodnej. Szczegóły na ten temat zostały omówione podczas
ostatniej komisji. Uchwała jest uwzględniona w dzisiejszym porządku obrad,
- pod koniec kwietnia zostały opracowane przez mieszkańców strategie rozwoju miejscowości: Stoszowice,
Jemna, Mikołajów i Przedborowa. Zostały także opracowane wnioski promocyjne złożone do Urzędu
Marszałkowskiego,
- wykonano remont pomieszczenia biblioteki w Przedborowej,
- pracownicy interwencyjni wykonują obecnie prace na ciekach melioracyjnych, głównie na potoku
Jadkowa,
- na terenie poszczególnych sołectw są pracownicy którzy wykonują prace społeczno – użyteczne
w wymiarze 40 godzin miesięcznie,
- w połowie kwietnia zaplanowano prace na akwenie w Srebrnej Górze. Będzie to grupa składająca się
z 3 pracowników interwencyjnych i kilku osób mających do odpracowania godziny w ramach wyroków za
popełnione wykroczenia,
- odbyło się również kilka spotkań dotyczących strefy aktywności gospodarczej oraz bieżącej działalności
gminy,
- 24-25 kwietnia obchodzony był dzień ziemi na terenie naszej gminy. Dla mieszkańców, sołtysów oraz
pracowników urzędu należą się podziękowania za zaangażowanie,
- 01.05. odbyła się Majówka Srebrnogórska. Twierdzię w Srebrnej Górze odwiedziło w tym okresie ok. 20%
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więcej turystów niż w ubiegłym roku. Szczególne podziękowania kierowane są w stronę Radnej Doroty Wild
oraz Sołtysa Zbigniewa Hojdus,
- 03.05 odbyła się uroczysta msza święta w kościele św. Barbary w Stoszowicach. Podziękowania dla
wszystkich pocztów sztandarowych za uświetnienie tej uroczystości,
- przez szkołę w Grodziszczu organizowane były zawody pływackie (w Bielawie) oraz zawody w skoku
wzwyż o puchar Wójta Gminy Stoszowice. W zawodach wzięła udział młodzież i dzieci z terenu naszej
gminy,
W tym momencie na salę weszła Radna Pani Dorota Wild.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona oświadczyła, że w posiedzeniu uczestniczy 14
radnych.

Ad. 7
Przewodnicząca

Rady

Gminy

Pani

Aleksandra

Tanona

-

przedstawiła

projekt

uchwały

w sprawie przystąpienia Gminy Stoszowice do „Gminnej Spółki Wodnej w Stoszowicach”. Poinformowała,
że w/w projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu połączonych Komisji w dniu 06 maja 2015 r.

Radny Janusz Cendrowicz – poruszył kilka kwestii związanych ze Statutem Gminnej Spółki Wodnej
tj.:
§ 6 pkt.4 Statutu GSW - jest zapis, że wysokość składek i innych świadczeń członków oraz zasady ich
wyznaczenia uchwala walne zgromadzenie spółki - jaki wpływ będzie miała gmina na ustalenie w/w
stawki.
§ 19 punkt 11 Statutu – jest zapis, że uchwala się ekwiwalent za utracony zarobek, zasad rozliczania
kosztów podróży oraz nagród dla członków zarządu i komisji rewizyjnej - natomiast w kolejnym punkcie
Statutu jest zapis, że zarząd pracuje społecznie. Jaki będzie ekwiwalent za utracony zarobek, tj. koszty
delegacji oraz nagród dla członków zarządu i komisji rewizyjnej? Co się stanie z chwilą rozwiązania
Spółki – jaki będzie zwrot majątku? Czy Gmina będzie miała miejsce w Zarządzie jako osoba
prawna?

Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz –Poinformował, że w dniu 24.06.2015 r. GSW podjęła uchwałę Nr
4/2015 w sprawie uchwalenia wysokości rocznej składki członków nie będących jednostką samorządu na
rzecz spółki. Składka wynosi 15 zł od ha. Wysokość składki ma wpływ na punktacje rozpatrywania
wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego na
dofinansowanie prac związanych z działalnością spółki wodnej.
Do spółki przystąpiło 11 osób fizycznych z terenu gminy Stoszowice. Celem Gminnej Spółki Wodnej jest
zrzeszenie osób fizycznych i prawnych dążących do poprawy, utrzymania i eksploatacji urządzeń służących
do melioracji wodnych oraz do prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. Spółka
zajmować się będzie pozyskiwaniem dotacji finansowych udzielanych przez państwo oraz z budżetu
jednostek samorządu terytorialnego, a także darowizn i dotacji innych osób prawnych i fizycznych na
statutowe działanie spółki. Członkowie komisji rewizyjnej, przewodniczący i zastępca przewodniczącego nie
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otrzymują wynagrodzenia za prace na rzecz spółki. Natomiast Walne Zgromadzenie spółki może przyznać
członkom zarządu i komisji rewizyjnej zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki. Na chwilę
obecną GSW nie planuje zakupu żadnych środków trwałych, a w skład majątku nie wchodzą rowy gminne.
Dodał, że na zarządzie nie była omawiana sprawa dotycząca wejścia Gminy w skład zarządu GSW.

Radny Janusz Cendrowicz – jego zdaniem gmina jako podmiot oraz osoba prawna wnosząca wkład do
spółki powinna mieć swoje miejsce w zarządzie. Dodał, że w statucie brakuje zapisu mówiącego
o likwidacji, co się stanie z majątkiem i kto go przejmie oraz jak będzie dzielony na poszczególnych
członków spółki wodnej w przypadku jej likwidacji.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła pismo, Mieczysława Zięby –
sołtysa miejscowości Różana dotyczące celów – zadań kosztów i oczekiwanych efektów działalności nowej
spółki.
1.

czy zostały zinwentaryzowane potrzeby w zakresie prac melioracyjnych w Gminie w rozbiciu na
poszczególne sołectwa?

2. czy na podstawie obowiązujących cen na usługi sprzętu planowanego do użycia przy pracach
melioracyjnych został określony budżet niezbędny do wykonania planowanych prac?
3. na jaki okres jest planowana działalność Gminnej Spółki Wodnej?
4.

jakie jest planowane zatrudnienie i związane z nim koszty administratora Gminnej Spółki Wodnej?

5. czy mieszkańcy wsi Różana uzyskali informacje, iż z działalnością Gminnej Spółki Wodnej ma być
związany Pan Piotr Kazieńko. Jeśli to prawda – czy jest to spłata za zaangażowanie się w kampanii
wyborczej w wyborach na Wójta?

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz.
Ad.1
Gminna Spółka Wodna w Stoszowicach jest samorządnym organem powołanym do istnienia, przez rolników
na zasadach opisanych przez prawo wodne. W Urzędzie Gminy znajdują się mapy rowów melioracyjnych
usytuowanych na terenie gminy Stoszowice, których łączna długość to ponad 201 tyś metrów bieżących,
urządzenia te wymagają bieżącej konserwacji.
Ad. 2
Zgodnie ze statutem Gminnej Spółki Wodnej w Stoszowicach zakres prac będzie określony przez Zarząd
Spółki w oparciu o posiadane środki.
Ad. 3
Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
Ad. 4
Gminna Spółka Wodna na pierwszym zebraniu nie podjęła decyzji w zakresie planowanego zatrudnienia,
a osoby pełniące funkcje w Spółce pełnią je społecznie.
Ad. 5
Pan Piotr Kazieńko został wybrany podczas zebrania założycielskiego na przewodniczącego Gminnej Spółki
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Wodnej, była to decyzja zarządu, który spośród swojego grona w drodze głosowania wybiera
przewodniczącego. Każdy, kto wyrazi wolę przyłączenia się do Gminnej Spółki Wodnej będzie mógł być
wybranym przewodniczącym – jeśli tak zadecyduje Zarząd.
Ad 6
Co do uwag, dotyczących rzekomego udziału Pana Piotra Kazieńko w kampanii wyborczej to są
nieuzasadnione zarzuty. Pismo sołtysa Różanej zostanie przekazane zarządowi spółki do wiadomości.

1.Uchwała Nr V/37/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stoszowice do „Gminnej
Spółki Wodnej w Stoszowicach” - została przyjęta 14 głosem „za”, głosów „wstrzymujących się” 0,
głosów „przeciw” 0.

Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wystąpienia ze Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.

2. Uchwała Nr V/38/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia – Lokalnej
Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” - została przyjęta 13 głosami „za”, głosów
„wstrzymujących się” 1, głosów „przeciw” 0.

Ad. 9
Przewodnicząca

Rady

Gminy

Pani

Aleksandra

Tanona

-

przedstawiła

projekt

uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania Qwsi” w okresie programowania 2014-2020. Poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.

3. Uchwała Nr V/39/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Stoszowice do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Qwsi” w okresie programowania 2014-2020 została przyjęta 13 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 1, głosów „przeciw” 0.

Ad. 10
Przewodnicząca

Rady

Gminy

Pani

Aleksandra

Tanona

-

przedstawiła

projekt

uchwały

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w
sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stoszowice miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod
obrady sesji Rady Gminy.

6

4. Uchwała Nr V/40/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy

Stoszowice

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - została przyjęta 14 głosami „za”, głosów
„wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.

Ad. 11
Przewodnicząca

Rady

Gminy

Pani

Aleksandra

Tanona

-

przedstawiła

projekt

uchwały

w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Jemna”. Poinformowała, iż projekt uchwały
został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy .

5. Uchwała Nr V/41/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi
Jemna”- została przyjęta 14 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.

Ad. 12
Przewodnicząca

Rady

Gminy

Pani

Aleksandra

Tanona

–

przedstawiła

projekt

uchwały

w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Przedborowa”. Poinformowała, iż projekt
uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.

6. Uchwała Nr V/42/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi
Przedborowa” - została przyjęta 14 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.

Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Stoszowice”. Poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.

7. Uchwała Nr V/43/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi
Stoszowice” - została przyjęta 14 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.

Ad. 14
Przewodnicząca

Rady

Gminy

Pani

Aleksandra

Tanona

-

przedstawiła

projekt

uchwały

w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Mikołajów”. Poinformowała, iż projekt
uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.

8. Uchwała Nr V/44/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi
Mikołajów” - została przyjęta 14 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.

Ad. 15
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Przewodnicząca

Rady

Gminy

Pani

Aleksandra

Tanona

-

przedstawiła

projekt

uchwały

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. znak: NK
– N.4131.124.2.2015.MW. Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji
i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.

9. Uchwała Nr V/45/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju Wsi
Mikołajów” - została przyjęta 14 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.

Ad. 16
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że Pani Bożena Szabłowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach złożyła w dniu 09.04.2015 r. sprawozdanie
z działalności ośrodka, które zostało przesłane Radnym na adresy e-maila - co stanowi załącznik Nr 3 do
niniejszego protokołu. Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w sprawozdania.

Głos zabrał Radny Tomasz Krzeszowiec:
Wysoka Rado chciałem w kwestii formalnej krótko podsumować funkcjonowanie naszego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Moja praca zawodowa związana jest z pokrewną działalnością, aczkolwiek na terenie całego
Powiatu i w związku z tym chciałem złożyć Pani Kierownik serdeczne podziękowania za wkład i trud, jaki
Pani Bożena Szabłowska i pracownicy wkładają w swoją pracę. Na terenie naszej gminy empatia
pracowników OPS do ich podopiecznych jest na bardzo wysokim poziomie, który z wielką łatwością można
skrótowo określić, że kierują się ogromną wrażliwością społeczną. To, że u nas nie pojawiają się sytuacje
konfliktowe, to niewątpliwie zasługa Pani kierownik i jej pracowników, gdyż wielokrotnie zapobiegają
takim sytuacjom już na wstępie. Wartym zauważenia jest fakt, że dzięki działaniom Pani Kierownik nasza
gmina jako jedna z niewielu spełnia wszystkie kryteria z zakresu pomocy społecznej, np. kryterium
zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników socjalnych, czy asystenta rodziny. Pani Kierownik przez 7 lat
realizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Podkreślam, że tylko dwa OPS-y z terenu naszego powiatu realizowały tego typu projekty. Dzięki
temu, że osoby biorące udział w projekcie mogły nabyć nowe umiejętności i były jednocześnie w stanie
zmienić swój status zawodowy. Będąc jako pracownik PCPR-u na konferencji podsumowującej projekt
usłyszałem, że połowa uczestników projektu zmieniła swój status zawodowy. W związku z powyższym
zgłaszam wniosek formalny o przyznanie Pani Kierownik nagrody finansowej w wysokości 2.000 zł netto.
Proszę o przekazanie z budżetu Gminy Stoszowice stosownej kwoty poprzez zwiększenie planu finansowego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice Pani Aleksandra Tanona – chciałam powiedzieć, że na wyniki
Pani Kierownik pracują wszyscy pracownicy.

Radny Tomasz Krzeszowiec – poinformował, że w swoim wystąpieniu to podkreślił.
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Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice Pani Aleksandra Tanona – pracując w innej dziecinie chciałam
podkreślić, że współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stoszowicach układa się bardzo dobrze.
Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice Pani Aleksandra Tanona - zarządziła głosowanie wniosku
formalnego Radnego Krzeszowca o przyznanie nagrody dla Kierownika OPS w kwocie 2.000 zł.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 17
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej
za rok 2014 dla Gminy Stoszowice - co stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. Dodała, że
ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Stoszowice została przesłana Radnym na adresy
e-maila.

Ad. 18 do Ad. 20
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła realizację wniosków i postulatów
z poprzedniej sesji Rady Gminy, co stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Wnioski: Radnej Doroty Wild, Radnej Jolanty Spychalskiej, Radnego Janusz Cendrowicza, Radnego
Ferdynanda Nosala oraz wnioski sołtysów

- zgłoszone na sesji Rady Gminy Stoszowice, stanowią

załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz- przedstawił projekt, obejmujący nowe
trasy rowerowe typu single track od Przełęczy Gołębiej do Przełęczy Wilczej. Na spotkanie została
zaproszona grupa osób związana ze środowiskiem rowerowym, która miała przedstawić koncepcję tras
rowerowych. Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz poinformował, że z chwilą przystąpienia do projektu
w budżecie należy zabezpieczyć środki w kwocie ok 1 mln zł. W trakcie realizacji należy podjąć deklarację
ponoszenia miesięcznie kosztów rzędu 300 zł przez okres 10 miesięcy (także pozostałe 10 gmin, które będą
realizowały ten projekt.) – jest to wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Do tego należy zabezpieczyć
środki z rzędu 30-40 tyś zł na poczet opracowania dokumentacji. Dodał, że w tym roku należy zapłacić
kwotę 20 tyś zł za koncepcję zleconą w roku ubiegłym. Do końca nie wiadomo, czy są to ostateczne
wydatki związane z projektowaniem. Zdaniem Wójta, Radni powinni wypowiedzieć się w powyższej
sprawie. Jeżeli będzie taka wola Radnych to zorganizuje spotkanie z udziałem osób zainteresowanych tym
projektem.

Radna Dorota Wild – zapytała, co w przypadku jeżeli nie będzie 85% maksymalnego dofinansowania, czy
gmina będzie ponosić wydatki w 100% ?.

Wójt Gminy Pana Paweł Gancarz – poinformował, że z chwilą przystąpienia do projektu będą ponoszone
koszty na wynagrodzenie dla koordynatora oraz za sporządzenie dokumentacji (w dużej mierze będzie
zależało od sprawności koordynatora, czy środki zostaną pozyskane czy tez nie). Może zaistnieć sytuacja, że
na etapie wniosku końcowego wydatki nie były kwalifikowane co spowoduje wstrzymane wypłaty
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wnioskowanych środków (podobna sytuacja miała miejsce z adaptacją DONJON-u).

Pan Zbigniew Bocan - sołtys miejscowości Żdanów – zapytał, kto będzie utrzymywał ścieżki rowerowe.
Dodał, że podobna sytuacja była ze ścieżkami na trasie 9 buków - drogi leśnej, które są wyznaczone na trasy
narciarskie, i zostały zniszczone przez lasy państwowe.

Wójt Gminy Pana Paweł Gancarz – poinformował, że za trasy usytuowane w środku lasu odpowiada
Stowarzyszenie MTB Sudety. Jeżeli chodzi o utrzymanie trasy single track to nie wiadomo, które
stowarzyszenie będzie się zajmowało utrzymaniem w/w trasy. Na prośbę Stowarzyszenia MTB zostali
skierowani pracownicy interwencyjni do przygotowania tras do nowego sezonu. Okazało się, że grupa
4 osobowa jest za małą grupą aby przywrócić trasy do stanu pierwotnego.

Radny Janusz Cendrowicz – koszt po stronie Gminy to 150 tys. zł w związku z powyższym należy
zastanowić się czy to przyczyni się do pozyskania turystów, a tym samym do wzrostu podatków. Na chwilę
obecną Rada nie ma żadnych danych w podjęciu tak ważnej decyzji.

Wójt Gminy Pana Paweł Gancarz – poinformował, że jeżeli będzie taka wola Rady to zorganizuje
spotkanie z w/w przedstawicielami. Należy jednak mieć świadomość, że jest to blokada budżetu na okres
jednego roku lub na dwa lata.

Pan Zbigniew Hojdus – sołtys miejscowości Srebrna Góra – poinformował, że jest problem postawienia
kubłów dla grupy 15-20 lotniarzy przyjeżdżających do Srebrnej Góry, a Rada Gminy rozważa możliwość
zabezpieczenia tak dużych środków w budżecie

W trakcie dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła
wniosek – kto jest „za” wyrażeniem zgody do przystąpienia projektu do single track. Wniosek nie
uzyskał akceptacji Rady – „przeciw” było 12 osób, 2 osoby się wstrzymały od głosu.

Radna Joanna Chmiel – zapytała na jakim jest etapie remont świetlicy wiejskiej w Budzowie.

Wójt Gminy Pana Paweł Gancarz – poinformował, że jest po rozmowach, w których brano pod uwagę
modernizacje lub budowę świetlicy wiejskiej w Budzowie.

Pani Anna Gołdyn – sołtys miejscowości Przedborowa- zwróciła się z prośbą o zwrot ławek i stolików
zakupionych na potrzeby sołectw.

Wójt Gminy Pana Paweł Gancarz – poinformował, że stoły i ławki zostały pożyczone na Twierdzę
Srebrnogórską.
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Pani Grażyna Grycaj – sołtys miejscowości Jemna - zapytała czy Prezes Wodociągów Srebrnogórskich,
z chwilą odcięcia wody mieszkańcom za zadłużenie, ma obowiązek zabezpieczyć wodę lokatorom.

Pana Marek Ociepa – Radca Prawny – poinformował, że nie ma obowiązku zapewnienia wody. Nie mniej
jednak powinien się liczyć, że stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia. Takie czynności powinien
podejmować w ostateczności po uzyskaniu wyroku z Sądu.

Ad. 21
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona ogłosiła
zakończenie V sesji Rady Gminy Stoszowice.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporz. J.B.
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