PROTOKÓŁ NR X/2015
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 23.11.2015 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ 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. Kordas Józef
5. Kowalczyk Tadeusz
6. Krzeszowiec Tomasz
7. Kubicz Tadeusz
8. Miechurska Violetta
9. Pilik Zdzisław
10. Semczuk Tadeusz
11. Solińska Monika
12. Spychalska Jolanta
13. Tanona Aleksandra
14. Wronkowska Anna
Radni nieobecni:
1. Dorota Wild
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiednio załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy - Paweł Gancarz,
Sekretarz Gminy - Magdalena Tęsna – Pitner,
Skarbnik Gminy - Katarzyna Cichoń,
Kierownik Referatu Rozwoju - Sławomir Krawczyk,
Radca Prawny - Marek Ociepa,
Prezes Wodociągów Srebrnogórskich – Mariusz Kowalski
Sołtysi
Ad. 1 – 2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła X sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności
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w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi
quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
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 14 głosami „za”.
Ad. 4
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że na dzisiejsze posiedzenie
zostały przygotowane dodatkowo dwie uchwały z prośbą o uwzględnienie w porządku obrad.
 projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice
 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad z zaproponowanymi zmianami i zapytała czy są do niego uwagi?
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnioną poprawką został przyjęty 14 głosami „za”, 0
„wstrzymujących się”, 0 „przeciw” i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie X sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Stoszowice:
Nr VIII/2015 z dnia 14.10.2015 r.
Nr IX/2015 z dnia 19.10.2015 r.
6. Informacja Wójta Gminy o pracy w czasie od ostatniej sesji.
7. Przyjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stoszowice.
8. Przyjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2016.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej
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Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stoszowicach.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
14. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia
i Spraw Społecznych.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych.
16. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stoszowice.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych.

19. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Zakończenie X sesji Rady Gminy Stoszowice.
Ad. 5
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem:
- protokołu nr VIII/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 października 2015 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice.
Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Gminy z dnia 14 października 2015 r. - został przyjęty 14 głosami
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
- protokołu Nr IX/2015 z sesji Rady Gminy z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19 października 2015 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice.
Protokół Nr IX/2015 z sesji Rady Gminy z dnia 19 października 2015 r. - został przyjęty 13 głosami
„za”, 1 głos „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 6
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił informację o pracy w czasie od ostatniej sesji
Rady Gminy:
- 18 października odbyło się zebranie Rady Konserwatorskiej działającej przy Twierdzy Srebrna Góra. Prace
odbywały się w trybie dwudniowym (piątek-sobota). Fachowcy wypowiadali się na tematy dotyczące
działalności twierdzy, opiniowali wnioski do Ministra Kultury itp.
- w Rudnicy oddano do użytku wyremontowane drogi transportu rolnego. Na kolejnych dwóch odcinkach
prace mają zostać wykonane w czasie do 14 grudnia br.
- w szkole podstawowej w Przedborowej zostały wymienione okna.
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- trwają prace nad planem gospodarki niskoemisyjnej
– przydomowe oczyszczalnie ścieków są intensywnie montowane, pomimo, iż termin zakończenia prac
mamy do końca lutego.
- w Mikołajowie i Jemnej zostały zainstalowane witacze. Na Stoszowice jeszcze czekamy.
- 14 listopada odbyła się uroczystość w miejscowości Stoszowice – 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej
połączone z poświęceniem i nadaniem sztandaru dla jednostki OSP w Stoszowicach.
- dzięki inicjatywie Pani Kierownik OPS-u zostały pozyskane oraz rozdane jabłka mieszkańcom, przekazano
je także do szkół i do przedszkoli.
- w miejscowości Przedborowa trwa zbieranie poboczy w kierunku Owiesna. Dodatkowo zostanie wykonany
przepust przy drodze powiatowej na wjeździe od strony Owiesna.
- 5 grudnia odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy w Srebrnej Górze połączony z wizytą Mikołaja.
- 29 listopada odbędzie się w Twierdzy Srebrnogórskiej Koncert Muzyki Kameralnej Trio Smyczkowe.
Serdecznie zapraszam na w/w uroczystości.
Ad. 7.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Uchwała Nr X/69/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
0 głosów „przeciw”.
Ad. 8.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
2015.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy odczytała uzasadnienie do uchwały w celu zapoznania
wszystkich zebranych ze zmianami, które dotyczyły dowozu do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych,
dotacji przeznaczonych na dzieci uczęszczające do placówek oświatowych poza terenem naszej gminy,
a także przekazaniem środków na konserwację rowów melioracyjnych.
Uchwała Nr X/70/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 - została
przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Ad. 9.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
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podatku od nieruchomości w 2016 roku.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy. Dodała, że został dopisany jeden podpunkt w uchwale z powodu zmiany przepisów.
Uchwała Nr X/71/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości w 2016 roku - została przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”.
Ad. 10.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Uchwała Nr X/72/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. - w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego - została przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0
głosów „przeciw”.
Ad. 11.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy – odczytała dopisany podpunkt w załączniku, § 4 Współpraca
pomiędzy Gminą Stoszowice a organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących formach
finansowych i pozafinansowych … pkt. 4 doradztwa i współpracy przy pozyskiwaniu przez organizacje
pozarządowe środków finansowych z innych źródeł, ich wykorzystania i rozliczania oraz doradztwa
dotyczącego zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych zgodnie z obowiązującym prawem.
Pan Janusz Cendrowicz – potwierdził konieczność dopisania tego punktu. Wyjaśnił, że w pierwszej
kolejności środki należy wyłożyć na zaplanowane działania, a następnie później będą one zwracane.
Zaproponował, aby do projektu budżetu na przyszły rok wprowadzić pożyczki dla organizacji
pozarządowych.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy – ma świadomość takiego problemu. Dodała, że jest to
pierwszy krok z wielu elementów. Stowarzyszenie czy organizacja będzie miało pomysł, wystąpi o środki,
wówczas Gmina ogłosi konkurs na tenże pomysł i przekaże fundusze z puli przeznaczonej na ten cel i to
będzie traktowane jako wkład własny.
Uchwała Nr X/73/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. - w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie na rok 2016 - została przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”, 0 głosów „przeciw”.
Ad. 12.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stoszowicach.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
6. Uchwała Nr X/74/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. - w sprawie trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stoszowicach - została
przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Ad. 13.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy. Wszystkie szczegóły dotyczące dzierżawionej działki będą zapisane w umowie dzierżawy.
Radna Jolanta Spychalska – zwróciła uwagę, że obecnie ogrodzony teren placu zabaw 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.
Uchwała Nr X/75/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - została przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Ad. 14.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania
członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Odczytała nazwiska osób wchodzących w skład komisji i poinformowała, że nowym członkiem zostaje Pan
Tadeusz Semczuk, który wyraził na to zgodę.
Uchwała Nr X/76/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania członków
Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych - została przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Ad. 15.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych.
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Poprosiła Komisję o opuszczenie Sali narad w celu dokonania wyboru spośród członków komisji
przewodniczącego. Po wyborze odczytała całą uchwałę i poinformowała, że Przewodniczącym Komisji
Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych zostaje Pani Jolanta Spychalska.
Uchwała Nr X/77/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Zdrowia i Spraw Społecznych - została przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”
Ad. 16.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania
członków Komisji Rewizyjnej.
Poprosiła o przedstawienie kandydata na członka Komisji.
Zgłoszono kandydaturę Pani Violetty Miechurskiej, która po rezygnacji członkowstwa w Komisji Oświaty,
Zdrowia i Spraw Społecznych została powołana do Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr X/78/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania
członków Komisji Rewizyjnej - została przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”.
Ad. 17.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na
terenie Gminy Stoszowice.
Wobec braku dyskusji -

Uchwała Nr X/79/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia

ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
położonych na terenie Gminy Stoszowice - została przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
0 głosów „przeciw”.
Ad. 18
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
Pani Magdalena Tęsna-Pitner – poinformowała, że zmieniona została ustawowa definicja autobusu zmieniono liczbę miejsc siedzących do ilości mniejszej niż 22 (art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach). Są to autobusy mniejsze niż do tej pory dlatego należało uwzględnić taki zapis
w uchwale, aby objąć podatkiem również posiadaczy takich pojazdów. Nie uległy zmianie stawki podatku od
środków transportu.
Wobec braku dyskusji - Uchwała Nr X/80/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości
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stawek podatku od środków transportowych - została przyjęta 14 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”, 0 głosów „przeciw”.
Ad. 19.
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 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 20-21.
Interpelacje i zapytania.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła realizację wniosków i postulatów
z poprzedniej sesji Rady Gminy, co stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Odpowiedź na wniosek złożony podczas połączonych komisji przez radnego Pana Janusza Cendrowicza
w sprawie sytuacji finansowej spółki Wodociągi Srebrnogórskie:
Pan Mariusz Kowalski Prezes spółki – wyjaśnił : mamy do dyspozycji 4 studnie głębinowe, które
zaspokajają w 120% zapotrzebowanie w wodę na naszym terenie. Jeżeli chodzi o koszty, to część z nich
wzięła na siebie gmina. W chwili obecnej ten koszt jest w granicach 20 tys. złotych. Są to głównie koszty
związane z wynagrodzeniem dla pracowników, którzy musieli pracować po godzinach, aby nadzorować
pompowanie próbne. Sytuacja finansowa spółki na dzień 31 października jest na poziomie (straty) 250 tys.,
analizując lata poprzednie, gdzie na koniec października 2014 r. strata wynosiła 228 tys zł. Mając na uwadze
tegoroczną suszę, myślę, że zakończymy rok ze stratą 20 tys. zł.
Odpowiedź na wniosek złożony przez Panią J. Spychalską i Pana T. Kubicza dotyczący wydatków na
uruchomienie basenu w Srebrnej Górze i wydatki poniesione na organizację dożynek gminnych w 2014 i
2015 roku.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – Nie jest nam wiadoma liczba osób korzystająca z basenu,
gdyż wstęp był wolny. W związku z tym brak wskaźnika, który pozwoli nam określić liczbę uczestników.
Jeżeli chodzi o dożynki, to różnica w wydatkach wynosi ok. 8 tys. zł.
Pan Paweł Gancarz –Wójt Gminy Stoszowice – opowiedział o odkryciu starej kopalni srebra w Srebrnej
Górze, które miało miejsce 13 listopada br.
W dalszej części posiedzenia obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła
odpowiedzi na wnioski z ostatniej sesji.
Pan Tomasz Krzeszowiec – zapytał, czy kontrole przeprowadzone w tym roku w Urzędzie Gminy wypadły
pozytywnie. Jednocześnie wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagród pracownikom za wywiązanie się ze
swoich obowiązków. Zapytał również, czy nie warto podwyższyć pensji pracownikom, którzy zarabiają
najniższą krajową ? Pozostawił te pytania do przemyślenia dla Pana Wójta i Pani Skarbnik.
Pan Zbigniew Hojdus - sołtys wsi Srebrna Góra – zwrócił uwagę brak luster w pewnych miejscach
w Srebrnej Górze, a także na źle parkowane samochody wzdłuż drogi.
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Pan Paweł Gancarz – sprawa jest do głębszego przyjrzenia się i skierowania do odpowiednich organów.
Pan Mieczysław Zieleń mieszkaniec Srebrnej Góry– zabrał głos w sprawie braku tablic ogłoszeniowych
przy drodze wojewódzkiej oraz złego stanu przystanków autobusowych. Wystąpił o ich modernizację oraz
o postawienie nowych tablic ogłoszeniowych.
Ad. 22.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona ogłosiła
zakończenie X sesji Rady Gminy Stoszowice.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporz.
O.M.
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