PROTOKÓŁ NR XI/2015
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 R.
PRZEPROWADZONEJ NA TWIERDZY SREBRNA GÓRA
Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 17:00
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Cendrowicz Janusz
2. Cwanek Ewelina
3. Chmiel Joanna
4. Kordas Józef
5. Kowalczyk Tadeusz
6. Krzeszowiec Tomasz
7. Kubicz Tadeusz
8. Miechurska Violetta
9. Semczuk Tadeusz
10. Pilik Zdzisław
11. Solińska Monika
12. Spychalska Jolanta
13. Tanona Aleksandra
14. Wild Dorota
15. Wronkowska Anna
(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,
Sołtysi
Ad. 1
Przewodnicząca Rady Gminy– Aleksandra Tanona - otworzyła XI 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 Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Panią Violettę Miechurską.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej została przyjęta 15 głosami „za”.
Ad.3
Nawiązując do porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim radnym, Przewodnicząca Rady
Gminy Pani Aleksandra Tanona - zapytała czy są do niego uwagi.
Radny Józef Kordas - złożył propozycję o przełożenie głosowania w sprawie przyjęcia budżetu na 2016 rok
na I sesję Rady Gminy Stoszowice w roku 2016. Zdaniem Radnego istnieją wątpliwości wymagające
szerszej dyskusji.
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy - zapytał, czy wniosek Radnego jest wnioskiem formalnym, czy luźną
refleksją.
Radny Józef Kordas - poinformował, że nie zgłasza wniosku formalnego ze względu na to, iż w trakcie
dyskusji mogą zostać wyjaśnione wszystkie wątpliwości i wówczas wniosek formalny stanie się
bezzasadny.
Radny Tomasz Krzeszowiec – zaznaczył, że w ustawie o finansach publicznych - termin przyjęcia budżetu
jest do końca stycznia 2016 roku.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - poinformowała, że przełożenie głosowania nad uchwałą
budżetową na rok 2016 jest praktykowane w szczególnych przypadkach. Dodała, że projekt uchwały Radni
otrzymali 13 listopada br. i przez ten okres odbyło się tylko jedno posiedzenie komisji połączonej i jedno
posiedzenie komisji budżetowej, na której były wyjaśniane wszelkie wątpliwości. Stwierdziła, że Radni
mieli wystarczająco dużo czasu (1,5 miesiąca), aby pracować nad w/w projektem budżetu, aby wskazać
i rozwiać wszelkie wątpliwości. Na Komisji Budżetowej cały projekt budżetu został odczytany,
a odpowiedzi na pytania i wnioski były wyczerpujące i szczegółowe (odpowiedzi były również przesyłane
w późniejszym terminie). Większość Radnych biorących udział w posiedzeniu projekt budżetu zaopiniowała
pozytywnie i postanowiła wnieść go pod obrady sesji.
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy - dodał, że na posiedzeniu komisji padały głosy części radnych, że nie
przeczytali budżetu. Natomiast na komisji budżetowej cały projekt budżetu był czytany, a wszelkie
wyjaśnienia i wątpliwości były udzielane ustnie i pisemnie przez Panią Skarbnik.
Radna Jolanta Spychalska - zasugerowała, że Radny Józef Kordas nie powiedział, że jest przeciwko
przyjęciu budżetu i żeby nie przystępować do głosowania nad nim. Zaznaczyła, że po dwóch spotkaniach
rodzą się pewne wątpliwości pomimo, że projekt budżetu był odczytany w całości. Natomiast, część radnych
nie uczestniczyła w posiedzeniu komisji budżetowej. Następnie odniosła się do wypowiedzi Wójta w
sprawie czytania budżetu, gdyż poczuła się urażona. Dodała, że bycie Radną traktuje poważnie. Również
pozostali Radni nie przychodzą na posiedzenia, żeby otrzymywać diety, lecz

podejmować decyzje w

ważnych sprawach.
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy - poinformował, że zacytował słowa niektórych Radnych, że nie zdążyli

zapoznać się z budżetem.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - zapytała jak Radni wyglądają wizerunkowo, skoro przez 1,5
miesiąca z chwilą otrzymania projektu budżetu nie zdołali wyjaśnić wszystkich wątpliwości, tyko czekano
do sesji budżetowej po to, żeby głosować nad przesunięciem głosowania o 1 miesiąc.
Radny Józef Kordas - poinformował, że Radni spotykają się z wyborcami, którzy mają uwagi do budżetu.
Na podstawie udzielonych odpowiedzi przez Panią Skarbnik wyborcy dalej mają wątpliwości w sprawie
wydatków w poszczególnych działach.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - zapytała, czy wyborcy pytają - dlaczego wydaje się tak dużo
środków w kwocie 6 mln zł na oświatę (nie omawiano tak dużego działu na posiedzeniu komisji).
Przedmiotem dyskusji są natomiast kwoty w wysokości 20 tys. zł lub 40 tys. zł z przeznaczeniem na
składki.
Radny Janusz Cenndrowicz - poinformował, że o składce można mówić wtedy, gdy ustala to
Stowarzyszenie lub jakakolwiek organizacja. Natomiast w przypadku Spółek Wodnych nie jest to składka.
Należy zaznaczyć, że uchwalany budżet powinien wnosić jak najmniejsze zmiany poprzez ustalenie większej
rezerwy np. na oświatę.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - poinformowała, że gdyby przepisy pozwoliły, to zostałaby
utworzona dużo większa rezerwa.
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy - poinformował, że do końca nie wiadomo jakie będą ogłaszane nabory
na pozyskiwane środków z zewnątrz w roku 2016. W związku z powyższym budżet musi być elastyczny.
Może zaistnieć taka sytuacja, że w miesiącu styczniu 2016 r. Rada będzie podejmować uchwałę w sprawie
zmiany w budżecie. Dodał, że każda zmiana jest podejmowana uchwałą Rady Gminy. Jeżeli ktoś
z mieszkańców jest zainteresowany pewnymi pozycjami w budżecie to zaprasza do Urzędu Gminy w celu
wyjaśnienia wątpliwości.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - ogłosiła 5 minutową przerwę.
Przewodnicząca Rady Gminy wznowiła obrady sesji Rady Gminy.
Następnie zapytała, czy zostanie złożony wniosek formalny przez wnioskodawcę w sprawie wycofania
z porządku obrad uchwały dotyczącej przyjęcia budżetu na rok 2016.
Wobec braku złożenia wniosku formalnego porządek obrad został przyjęty 15 głosami "za", głosów
„wstrzymujących się” 0, głosów „przeciwnymi” 0 i przedstawia się następująco;
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Stoszowice.
5. Sprawozdanie Wójta o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Odczytanie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinii RIO w tym zakresie.
7. Odczytanie uchwały budżetowej na 2016 r. wraz z uzasadnieniem oraz opinii RIO w tym zakresie.
8. Przedstawienie opinii Komisji Budżetowej w sprawie budżetu na 2016 r.
9. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie poprawek.

10. Głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na rok 2015;
b) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice.
c) uchwalenia budżetu gminy na rok 2016;
d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020;
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016;
f) określenia

szczegółowych

warunków

przyznawania

i

odpłatności

za

usługi

opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
g) wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych;
h) o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 r.;
i) określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów;
11. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie sesji
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z X/2015 sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23
listopada 2015 r.
Radna Jolanta Spychalska – wnioskowała, aby na stronie 6 pod poz. Ad.13 znalazł się zapis, na który
zwracała uwagę podczas obrad ostatniej sesji dotyczący obecnie ogrodzonego terenu placu zabaw. Plac ten
nie pokrywa się z terenem wytyczonym na planie. Obejmuje on teren przewidziany pod budowę gminnej
drogi, na co należy zwrócić uwagę. Należy także zadbać, aby mieszkańcy mieli prawo korzystać z placu
zabaw po zawarciu umowy dzierżawy.
Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 listopada 2015 r. z uwzględnioną poprawką został przyjęty 15 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 5
Sprawozdanie Wójta o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
- 22 grudnia br. nastąpił odbiór dwóch ostatnich dróg gminnych (tzw. powodziówek) .W/w drogi zostały
odebrane i rozliczone.
- 21 grudnia br. odebrano budowę chodnika w Budzowie. Środki zostały przekazane z Urzędu
Marszałkowskiego.

- na terenie Gminy Stoszowice łącznie wykonano 33 oczyszczalnie ścieków z 35. Termin wykonania dwóch
pozostałych jest wyznaczony na kwiecień 2016 roku .
- w miesiącu grudniu br. Gmina otrzymała transport jabłek przy wsparciu Agencji Rynku Rolnego. W tym
miejscu należą się podziękowania dla pracowników oraz Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznego za
koordynację całego przedsięwzięcia, jak również sołtysom z poszczególnych miejscowości.
- naprawiono przepust pod drogą powiatową na wjeździe do Przedborowej (obecnie woda nie będzie
zalewała wyjazdu w kierunku Owiesna).
- trwają prace przy utwardzaniu części drogi w miejscowości Grodziszcze w kierunku tzw. źródełka.
- w dniu 25.11.2015 r w Urzędzie Gminy Stoszowice odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Turystyki
i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Stoszowice. Oprócz radnych i sołtysów w spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele Kół Łowieckich, Nadleśnictwa, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Biura Powiatowej Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ząbkowicach Śląskich oraz Powiatowego Zespołu Doradców
w Ząbkowicach Śląskich. Tematem posiedzenia były szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach
polowych.
- złożono wnioski do Ministra Kultury na ostatni etap remontu wiaduktu Żdanowskiego w Srebrnej Górze.
- złożono wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie opracowania planu rewitalizacji
różnych części Gminy Stoszowice.
- trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji na zadania inwestycyjne , na które nabory odbędą się
w roku 2016.
- w każdym sołectwie odbyły się zebrania wiejskie, na którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy.
- w miesiącu grudniu miało miejsce szereg wydarzeń kulturalnych m.in. koncert – Wschodnie Klimaty –
dzięki inicjatywie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Tadeusza Samborskiego.
- 5 grudnia, po raz kolejny odbył się Sowiogórski Jarmark Mikołajkowy w Srebrnej Górze. Były m.in.
występy uczniów oraz warsztaty artystyczne dla najmłodszych.
- z udziałem mediów o zasięgu ogólnokrajowym miała miejsce konferencja prasowa dotycząca odkrycia
kopalni srebra w Srebrnej Górze, co znacznie przyczyniło się do promocji miejscowości Srebrna Góra.
- 9 grudnia br. na Twierdzy w Srebrnej Górze odbył się cykl koncertów skrzypcowych.
Radny Józef Kordas – odniósł się do sprawozdania Wójta w sprawie posiedzenia Komisji Rolnictwa.
Poinformował, że po tym spotkaniu doszło do zniszczenia przez dziki działek Pani Czerwonki oraz Pana
Leszka Górskiego w Srebrnej Górze.
Pan Paweł Gancarz – Wójt Gminy - poinformował, że ta sprawa została przekazana do Nadleśnictwa w
Bardzie, z chwilą kiedy interwencja nie przyniosła żadnych efektów na wizję w terenie został wysłany
pracownik Urzędu Gminy. Dodał, że osoby biorące udział w posiedzeniu Komisji wiedzą, że jest to duża
populacja zwierząt, która niszczy uprawy. Poinformował, że w sprawie szkód wyrządzonych przez dzikie
zwierzęta w uprawach polowych zgłoszenie takiego faktu po stronie rolnika i po stronie Koła Łowieckiego.
Gmina może jedynie pomagać przy rozwiązaniu problemów w sposób polubowny w celu osiągnięcia
wspólnego kompromisu. Wszyscy sołtysi otrzymali informacje teleadresowe do osób, które będą służyć
pomocą przy rozwiązywaniu w/w problemu.

Zbigniew Hojdus - sołtys miejscowości wsi Srebrna Góra - poinformował, że droga w kierunku Pana
Jungto - została doszczętnie zniszczona przez dziki.
Pani Katarzyna Cichoń Skarbnik Gminy – poinformowała, że jako żona myśliwego zna temat dobrze.
Jest to problem złożony i dużo szerszy. Dodała, że Gmina nie może przyjmować na siebie
odpowiedzialności za czyjeś obowiązki. Obowiązki leżą po stronie rolników i mieszkańców.
Zamykając dyskusję Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poprosiła Pana Tadeusza
Kowalczyka - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego o przekazanie
stanowiska i uzgodnień, jakie zapadły na posiedzeniu Komisji Rolnictwa (…) w dniu 25 listopada 2015 r.
Ad. 6 -7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przystąpiła do omówienia projektu uchwał:
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem oraz opinii RIO w tym zakresie. Uchwała Nr
IV/209/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice
przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016 – stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
protokołu.
Następnie

przedstawiła

projekt

uchwały

w

sprawie

uchwały

budżetowej

na

2016

r.

wraz

z uzasadnieniem oraz opinii RIO w tym zakresie. Uchwała Nr IV/208/2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Stoszowice projekcie uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na rok 2016 wraz
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 8
Przewodniczący Komisji Budżetowej Janusz Cendrowicz – przedstawił pozytywną opinię Komisji
Budżetowej z posiedzenia, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2015 r. w sprawie projektu uchwały
budżetowej Gminy Stoszowice na rok 2016 wraz z uzasadnieniem oraz projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stoszowice. Opinia została przyjęta 6 głosami „za”, głosami
„wstrzymującymi się” 0, „przeciwnymi” głosami 0 . Komisja Budżetowa postanowiła przedłożyć w/w
projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy, co stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 9
Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie poprawek.
Radny Tomasz Krzeszowiec - zabierając głos poinformował, że większość Radnych, a także mieszkańcy
mają wątpliwości odnośnie działu 755 w sprawie kwoty w wysokości 47 tys. zł. Dodał, że nie uzyskał
informacji ile w roku 2015 wydatkowano środków na zadania przewidziane w tym dziale.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - poinformowała, że na dzień 22 grudnia 2015 r. plan
wydatków w tym rozdziale wynosił 68 tys. zł - na dzień dzisiejszy zostały poniesione wydatki w kwocie

54.959.85, które przeznaczono na dofinansowanie imprez dla mieszkańców Gminy Stoszowice. Dodała,
że szczegółowy opis wydatków będzie przy wykonaniu budżetu za rok 2015.
Zdaniem Radnego Tomasza Krzeszowiec - kwota 47 tys. zł jest kwotą zbyt wysoką, którą można
przeznaczyć na inne potrzeby np. zatrudnienie asystenta rodziny, który powinien być zatrudniony na umowę
o pracę (z czasem pracy zadaniowej).
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - poinformowała, że umowa o pracę jest umową sztywną,
(o określonych godzinach pracy w ciągu dnia). Natomiast umowa-zlecenie, są to różne godziny pracy (różne
zlecenia zadaniowe).
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy Stoszowice - odnosząc się do pytania Radnego Tomasza Krzeszowiec
w sprawie wydatków w kwocie 47 tys. zł poinformował, że wydatkowanie każdej złotówki jest starannie
przemyślane. Natomiast są pewne zadania, na których

nie powinno się oszczędzać. Powyższe środki

wracają do mieszkańców i różnych organizacji. Dodał, że projekt budżetu był analizowany krok po kroku.
Natomiast pozycję w kwocie 6 mln. zł jaką jest dział oświaty - Radni nie omawiali na posiedzeniach
komisji. W przyszłym roku do tematu „działu oświaty" należy powrócić. Na posiedzeniach Komisji zostaną
Radnym przedstawione sprawy finansowe i demograficzne, nad którymi należy się pochylić, a nie udawać,
że problemu nie ma. Jakie będą efekty to w dużej mierze zależy od Radnych.
Radna Jolanta Spychalska - poinformowała, że kilka razy pytała - jak rozumieć kwestię „reorganizacji”
czy nie ma drugiego dna i dostała inne wyjaśnienia od Pani Skarbnik. Jako Przewodnicząca Komisji Oświaty
jest zaskoczona wypowiedzią Wójta, jak i pozostali Radni, którzy dowiadują się o tak szokujących sprawach
w dniu dzisiejszym.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - poinformowała, że dalej podtrzymuje swoje stanowisko
wypowiedziane na posiedzeniu Komisji - na chwilę obecną łączone są dwie różne sprawy. W dziale 758
„oświata" w znaczeniu „reorganizacja” - jest ujęta „rezerwa oświatowa". Radni przyglądają się wydatkom,
które są kontrowersyjne, natomiast omijane są tematy, które ważne są finansowo dla Gminy i wszystkich
mieszkańców. Następnie zadała pytanie dlaczego temat oświaty jest tematem drażliwym w Gminie
Stoszowice.
Radna Jolanta Spychalska - poinformowała, że na chwilę obecną nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie
ustawodawca. Następnie zwróciła się do Wójta, co ma na myśli mówiąc o reorganizacji w oświacie?
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy Stoszowice -

w uzasadnieniu do uchwały budżetowej słowo

„reorganizacja” jest potrzebne do utworzenia „ rezerwy”. Drugi temat do przemyśleń w miesiącu styczniu
2016 roku będzie początkiem rozmów na temat oświaty w Gminie Stoszowice.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy – poinformowała, że jako Skarbnik Gminy Stoszowice
przygotowuje już trzeci budżet, ale po raz pierwszy toczy się taka dyskusja. Cieszy fakt, że Radni dyskutują
zadają pytania, tylko dlaczego tak późno zaczęli nad nim pracować.
Zdaniem Radnej Jolanty Spychalskiej budżet nie powinien być zatwierdzany na uroczystej sesji Rady
Gminy.
Sołtys miejscowości Różana Pan Mieczysław Zięba – poinformował, że w tym przypadku należy zmienić
procedurę uchwalania budżetu. Zdaniem sołtysa komisje działające przy Radzie Gminy powinny pracować

osobno jednocześnie zapraszając na posiedzenia sołtysów i mieszkańców. Na zakończenie posiedzeń
zwołać połączone komisje. Dodał, że termin sesji budżetowej nie jest odpowiedni dla zwoływania uroczystej
sesji Rady Gminy.
Ad. 10
Głosowanie nad projektami uchwał:
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła następujące projekty uchwał
w sprawie:


Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.

1. Uchwała Nr XI/81/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 –
została przyjęta -15 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.


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 XI/82/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Stoszowice- została przyjęta -15 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0,
głosów „przeciw” 0.



Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
3.

Uchwała Nr XI/83/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2016 - została przyjęta -14 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 1, głosów „przeciw” 0.



Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
4. Uchwała Nr XI/84/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20162020 została przyjęta -15 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
5. Uchwała Nr XI/85/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2016- została przyjęta -15 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.


Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
6. Uchwała Nr XI/86/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania została przyjęta -15 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.


Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
od osób fizycznych.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
7. Uchwała Nr XI/87/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych - została przyjęta -15 głosami „za”,
głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.


Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości w 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
8.

Uchwała Nr XI/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 r. - została przyjęta -15 głosami „za”,
głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.



Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
9.

Uchwała Nr XI/89/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek diet dla
radnych i sołtysów - została przyjęta -15 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów
„przeciw” 0.

Ad 11
Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady
Gminy od ostatniej sesji - co stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie przedstawiono wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji Rady Gminy:
Wniosek radnej Joanny Chmiel – w sprawie utwardzenia drogi gminnej do działki o nr 1186, której
właścicielem jest Robert Suchański. Jest ona w okresie jesienno -wiosennym – trudno przejezdna, gdyż
rozmięka w wyniku jazdy aut osobowych.
Wnioski Radnej Doroty Wild – w sprawie zaplanowania dodatkowych gniazd zbiórki śmieci
segregowanych w miejscowości Srebrna Góra w lokalizacjach: Górne Miasto, w centrum Srebrnej Góry
(w zapisach przetargowych w przyszłym roku).
- rozpoczęcie (procedowania) przekazania terenu tzw. ”klinu” na mienie sołeckie. Dokumenty
rozpoczynające procedurę zostały przekazane przez radę sołecką w I półroczu 2015 r.
Wniosek Radnych: Eweliny Cwanek, Aleksandry Tanona, Tadeusza Semczuk, Tomasza Krzeszowiec
w sprawie zwiększenia ilości miejsc (przystanków), na których może zatrzymywać się BUS komunikacji
publicznej. Propozycja - zatoczka przy domu Państwa Wadas.
Wniosek Radnego Józefa Kordas - w sprawie zwołania Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
w celu wytłumaczenia słowa „reorganizacja w oświacie”
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 XI sesji Rady Gminy, zapraszając wszystkich na część nieoficjalną.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B

