PROTOKÓŁ NR IX/2015
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2015 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 16:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 16:40
Radni nieobecni:
1. Spychalska Jolanta
2. Wild Dorota
3. Wronkowska Anna
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła IX sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy
12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
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 12 głosami „za”,
„wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0.
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 2), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, iż na wniosek Wójta Gminy
Stoszowice została zwołana sesja nadzwyczajna. Zwołanie sesji nadzwyczajnej podyktowane jest
koniecznością podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ INVEST-PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu :
629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działki nr 637.
Następnie zapytała czy do porządku obrad są uwagi.
Poddany pod głosowanie porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0,
„przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” działek o numerach
ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 644 ,635, 636 oraz części działki nr 637.
3. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:

Projekt uchwały

o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630,
631, 632, 633, 644 ,635, 636 oraz części działki nr 637 oraz uzasadnienie do uchwały.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że w załączniku do uchwały uległ zmianie wykaz
nieruchomości proponowanych do włączenia w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INVEST-PARK”. W poprzedniej uchwale jako właściciela przedmiotowych działek wykazano Gminę
Stoszowice, w obecnej są to prywatni właściciele poszczególnych nieruchomości. Zmieniona została
powierzchnia działki nr 637, której część proponowana jest do objęcia Wałbrzyską Specjalną Strefą
Ekonomiczną. Uszczegółowiono ogólną, aktualną powierzchnię nieruchomości proponowanych do
włączenia w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która wyniesie 15,9547 ha (po podziale
ok.15,1347 ha). Wójt dodał, że zmiana uchwały wynika ze zmiany, przez Wałbrzyską Specjalna Strefę
Ekonomiczną, koncepcji co do działań mających na celu włączenie nieruchomości objętych uchwałą do
specjalnej strefy ekonomicznej.
Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice zapytała radnych, czy są pytania i uwagi do projektu uchwały.
Z uwagi na brak dyskusji poddano projekt uchwały pod głosowanie
Uchwała Nr IX/68/2015 z dnia 19 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” działek o numerach
ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 644 ,635, 636 oraz części działki nr 637 - została przyjęta 12
głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciw” 0.
Ad. 3
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona ogłosiła
zakończenie IX sesji Rady Gminy Stoszowice.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.

