PROTOKÓŁ NR XIII/2016
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 29.02.2016 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. Kowalczyk Tadeusz
5. Krzeszowiec Tomasz
6. Kubicz Tadeusz
7. Semczuk Tadeusz
8.. Solińska Monika
9. Spychalska Jolanta
10. Tanona Aleksandra
11. Wild Dorota
Radni nieobecni:
1. Kordas Józef
2. Miechurska Violetta
3. Pilik Zdzisław
4. Wronkowska Anna
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,
Norbert Szandrowski - Dyrektor GOKSiR
Sołtysi
Ad. 1 – 2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XIII sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi
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quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Panią Ewelinę Cwanek
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Eweliny Cwanek została przyjęta 10 głosami „za”.
W tym momencie na posiedzenie sesji Rady Gminy przybyła Pani Joanna Chmiel.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy
11 radnych.
Ad. 3
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zapytała, czy są do niego uwagi.
Wobec braku pytań i uwag porządek obrad został przyjęty - 11 głosami „za” i przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów:
- z XI sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r,
- z XII sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016 r.

.

5. Sprawozdanie o działaniach Wójta Gminy Stoszowice w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Stoszowice o pracach Rady za okres
od 01.12.2014 r. do 31.12.2015 r.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.;
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice;
9. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego;
10.Przyjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku „na żądanie” w miejscowości
Budzów, gmina Stoszowice;
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku „na żądanie” w miejscowości
Stoszowice, gmina Stoszowice;
12. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2016 roku;
13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Stoszowice
nieruchomości położonej w miejscowości Rudnica;
14. Przyjęcie uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice

nieruchomości położonej w miejscowości Budzów;
15.Przyjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zmianę urzędowych nazw
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i rodzaju miejscowości;
16. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016;
17 .przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stoszowice na 2016 rok;
18. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych;
19. Przyjęcie uchwały w sprawie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Stoszowice jest
organem prowadzącym;
20. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Zamknięcie sesji.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołów
- z XI/2015 sesji Rady Gminy Stoszowice, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2015 r.
Protokół Nr XI/2015 z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2015 r. - został przyjęty 11 głosami
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
- z XII/2016 sesji Rady Gminy Stoszowice, która odbyła się w dniu 22 stycznia 2016 r.
Radny Janusz Cendrowicz – zwrócił uwagę, żeby przy wypowiedzi Radnej Wronkowskiej na str. 7 był
następujący zapis: „co się stanie, jeżeli Stowarzyszenie nie nawiąże porozumienia ?”. Na str. 10 przy Jego
wypowiedzi wpisano 2 razy słowa ” Walne Zebranie”.
Protokół Nr XII/2015 z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016 r. z uwzględnionymi
2 poprawkami - został przyjęty 11 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 5
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił informację o pracy Urzędu w czasie
od ostatniej sesji Rady Gminy.
- prowadzone są zebrania sprawozdawczo - wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Do tej pory
odbyły się one w następujących jednostkach: w Lutomierzu, w Budzowie i w Grodziszczu.
- Twierdza w Srebrnej Górze otrzymała dofinansowanie w kwocie 700 tys. zł (wniosek opiewał na wyższą
kwotę).
- wnioski dotyczące remontu wiaduktu Żdanowskiego, złożone przez Gminę Stoszowice nie uzyskały
akceptacji (obecnie są na liście rezerwowej). Dodał, że w tej materii będą składane odwołania.
- pod koniec stycznia br. zostały złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie
dokumentacji remontu wiaduktu Srebrnogórskiego przez Gminę Stoszowice i Twierdzę Srebrna Góra (na
remont tzw. części kleszcza Srebrna Góra).

3

- w miesiącu lutym br. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie tablic
informacyjnych w poszczególnych sołectwach. Jeżeli wniosek uzyska pozytywną akceptację to w każdej
miejscowości będą instalowane nowe tablice.
- duże podziękowania należą się strażakom za przygotowanie biegu św. Floriana, który odbył się 13 lutego
br. W przyszłym roku zostanie określony sztywny termin tej imprezy, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą
to będzie to bieg na nartach, jeżeli nie będzie śniegu to będą to biegi przełajowe.
- 12 lutego b. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółek na którym zamknięto rok 2015 i przyjęto plan na
2016 r.
- 22 lutego br. rozpoczął pracę nowy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Pan Norbert
Szandrowski. Nowy dyrektor został wyłoniony w drodze konkursu pomimo, iż ustawodawca nie wymagał
procedury konkursowej.
Kończąc swoje wystąpienie Wójt Gminy Stoszowice poprosił nowego dyrektora o przedstawienie informacji
związanej z objęciem nowego stanowiska.
Zabierając głos Pan Norbert Szandrowski - Dyrektor GOKSiR-u - poinformował Radnych, co udało się
wykonać przez okres jednego tygodnia z chwilą objęcia stanowiska. Dodał, że prowadzone są rozmowy nad
wdrożeniem sekcji fotograficznej, kółka tenisa stołowego, tańca breakdance oraz utworzenia kółka
muzycznego. Przygotowano wniosek do Konserwatora Zabytków o zamontowanie 3 tablic na zewnątrz
budynku, sprawie informacji turystycznej. W tym celu będą organizowane spotkania z przedsiębiorcami
działających w sferze turystycznej. Głównym celem spotkania będzie wsparcie turystyki na terenie Gminy
Stoszowice. Prowadzone są rozmowy w sprawie organizacji Srebrnogórskiej Majówki.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła informację o pracach Rady za
okres od 01.12.2014 r. do 31.12.2015 r. - informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 8 -19
Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał:
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.

Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany wynikają:
1) z wprowadzenia po stronie dochodów dotacji w łącznej kwocie 87.500,00zł na dofinansowanie
opracowania „programu rewitalizacji dla Gminy Stoszowice”. Dotacja została przyznana przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wydatki na opracowanie programu złożono w kwocie
97.250, 00 zł z czego kwota 9.750 zł stanowi wkład gminy w projekt rewitalizacji.
2) z wprowadzenia wydatków w wysokości 2.500,00 zł zabezpieczających działania związane z odwiertami
studni głębinowych,
3) ze zmniejszenia wydatków o kwotę 45.000,00 zł przeznaczonych na wykonanie dokumentacji
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na uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą,
4) ze zmniejszenia o kwotę 60.000,00 zł wydatków przeznaczonych na wykonanie projektu budowy wyciągu
gondolowego na Twierdzę w Srebrnej Górze,
5) z konieczności zwiększenia o 47.500,00 zł wydatków związanych z budową wodociągu w Przedborowej,
6) z zabezpieczenia środków w wysokości 25.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”.
7) ze zwiększenia wydatków w kwocie 30.000,00 zł przewidzianych jako dotacja celowa na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
8) z wyodrębnienia środków w wysokości 15.000,00 zł z dotacji przekazywanej Zespołowi Szkół
Publicznych w Grodziszczu na wydatki dla szkoły związane z realizacją zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
9) ze zmniejszenia wydatków o 17.750,00 zł na dowożenie uczniów do szkół,
10) ze zmniejszenia o 8.000,00zł środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia
rocznego pracowników urzędu gminy,
11) z konieczności zabezpieczenia kwoty 16.000,00 zł na dokończenia prac związanych z przebudową
budynku byłej szkoły w Stoszowicach
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.

1. Uchwała Nr XIII/99/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
na rok 2016 - została przyjęta - 11 głosami „za”,0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:


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

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

2. Uchwała Nr XIII/100/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta - 10 głosami „za”,1 głos
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:


Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.

Pani Magdalena Tęsna -Pitner - Sekretarz Gminy – poinformowała, ze podjęcie uchwały ma na celu
doprecyzowania wzoru deklaracji i informacji. W deklaracji na podatek rolny dodano rubryki z ulgami

5

w podatku rolnym oraz zmieniono przeliczniki od gruntów. W informacji zmieniono zapis odnoszący się do
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.

3. Uchwała Nr XIII/101/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia
wzorów formularzy dla podatku od

nieruchomości, rolnego i leśnego - została przyjęta

- 11 głosami „za”,0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku „na żądanie” w miejscowości
Budzów, gmina Stoszowice.

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

4. Uchwała Nr XIII/102/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego
przystanku „na żądanie” w miejscowości Budzów, gmina Stoszowice - została przyjęta
- 11 głosami „za”,0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku „na żądanie” w miejscowości
Stoszowice, gmina Stoszowice.

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

5. Uchwała Nr XIII/103/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego
przystanku „na żądanie” w miejscowości Stoszowice, gmina Stoszowice - została przyjęta
- 11 głosami „za”,0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Pani Magdalena Tęsna -Pitner -Sekretarz Gminy- poinformowała, że program opieki nad zwierzętami
został w terminie do 1 lutego 2016 r. przekazany do zaopiniowania podmiotom, o których mowa w ustawie
o ochronie zwierząt.

6. Uchwała Nr XIII/104/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w
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2016 roku - została przyjęta - 11 głosami „za”,0

głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów

„przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Stoszowice
nieruchomości położonej w miejscowości Rudnica.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Pan Sławomir Krawczyk -Kierownik Referatu Rozwoju - poinformował, że nieodpłatne przejęcie
nieruchomości położonej w miejscowości Rudnica 29 będzie przeznaczone na cele związane z realizacją
zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej – lokal socjalny.

7. Uchwała Nr XIII/105/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Rudnica
- została przyjęta - 11 głosami „za”,0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice
nieruchomości położonej w miejscowości Budzów.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Pan Sławomir Krawczyk -Kierownik Referatu Rozwoju – poinformował, że Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Budzowie z siedzibą w Stoszowicach złożyła pismo wraz z uchwałą w sprawie nieodpłatnego
przekazania na rzecz Gminy Stoszowice nieruchomość położoną w miejscowości Budzów. Przedmiotowe
działki w poprzednich latach zostały zajęte pod publiczną drogę transportu rolnego pomiędzy wsią Budzów
i Budzów Kolonią.

8. Uchwała Nr XIII/106/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Budzów
- została przyjęta - 11 głosami „za”,0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zmianę urzędowych
nazw i rodzaju miejscowości.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Pani Magdalena Tęsna-Pitner – Sekretarz Gminy - poinformowała, że przedmiotowa uchwała zmierza do
uporządkowania nazewnictwa funkcjonującego na terenie gminy jednostek osadniczych miejscowości
Budzów, Grodziszcze, Lutomierz i Stoszowice.
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9. Uchwała Nr XIII/107/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do
Ministra Cyfryzacji o zmianę urzędowych nazw i rodzaju miejscowości - została przyjęta - 11
głosami „za”,0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

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

10. Uchwała Nr XIII/108/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2016 - została przyjęta - 11 głosami „za”,0 głosów „wstrzymujących się”,
0 głosów „przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stoszowice na 2016 rok.

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

11. Uchwała Nr XIII/109/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy
Rady Gminy Stoszowice na 2016 rok - została przyjęta - 11 głosami „za”,0 głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra przedstawiła:


Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Oświaty, Zdrowia
i Spraw Społecznych.

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

12. Uchwała Nr XIII/110/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania
członków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych - została przyjęta -11 głosami „za”,
głosami „wstrzymującymi się” 0, „przeciwnymi” głosami 0.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra przedstawiła:


Projekt uchwały

w sprawie

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których
Gmina Stoszowice jest organem prowadzącym.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.

13. Uchwałę Nr XIII/111/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie kryteriów obowiązujących na
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drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania
przedszkolnego, dla których Gmina Stoszowice jest organem prowadzącym - została przyjęta została przyjęta -11 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, „przeciwnymi” głosami 0.

Ad. 20 - 22
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że do biura Rady Gminy
Stoszowice nie wpłynęły pisma, poza zaproszeniem na sesję Rady Powiatu.
Wnioski i interpelacje:
Radny Janusz Cendrowicz - poinformował, że z chwilą, kiedy złożył wniosek w sprawie wykonania
poprawek w ramach gwarancji przy remoncie świetlicy wiejskiej w Grodziszczu - do tej pory nic nie
zrobiono.
Pan Piotr Furcoń - Sołtys miejscowości Grodziszcza - dodał, że na dzień dzisiejszy dodatkowo obsunęły
się dachówki od strony szczytowej, co spowodowało wlewanie się wody do pomieszczeń.
Pan Sławomir Krawczyk - Kierownik Referatu Rozwoju - poinformował, że w/w usterki dotyczące dachu
na świetlicy w Grodziszczu zostały zgłoszone. Natomiast pozostałe poprawki zostaną wykonane przez ekipę
budowlaną (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) na budynku w szkole w Budzowie,
w Przedborowej oraz na świetlicy w Grodziszczu.
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy - poinformował, że wykonawca nie stawił się na umówiony termin.
W związku z powyższym został spisany protokół (począwszy od usterek na dachu, kończąc na płytkach na
schodach). W/w protokół wraz z pismem wysłano do wykonawcy. Dodał, że sprawa z remontem trwa już
3 lata.
Radna Joanna Chmiel - poinformowała, że obok wybudowanego nowego chodnika w Budzowie płynie
strumyk, który nie ma żadnego ujścia.
Pan Sławomir Krawczyk - Kierownik Referatu Rozwoju - dodał, że na chwilę obecną zlokalizowano 3
takie miejsca. W tej sprawie zostanie wystosowane pismo do DSDiK w celu wyrażenia zgody na podłączenie
się do kolektora ściekowego.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - poinformował, że na chwilę obecną stanowisko DSDiK jest
jednoznaczne, żeby instalacja służyła odwodnieniu drogi i chodnika, a nie sąsiednich działek. Zgodnie
z prawem budowlanym to właściciel posesji (z której woda wycieka) powinien zagospodarować wody
opadowe. Kwestią kluczową jest, aby DSDiK wyraziło zgodę na wpięcie 3 punktów do kolektora, który
został wybudowany.
Radny Tomasz Krzeszowiec - prosił o wyjaśnienie w sprawie wycięcia topoli na drodze prowadzonej
w kierunku tzw. "Bałki".
Pan Sławomir Krawczyk - Kierownik Referatu Rozwoju - poinformował, że grupa osób, wspólnie
z Radną Eweliną Cwanek, złożyła wniosek do Fundacji Zielona Akcja na dofinansowanie działań
ukierunkowanych na odtworzenie alei czereśniowej. W związku, z tym iż topole są mocno inwazyjnymi
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roślinami, które niszczą meliorację i drogi, powstała konieczność usunięcia tych drzew i przygotowanie
miejsca pod nowe nasadzenia czereśni. Dodał, że wszystkie pozwolenia i zgody na wycinkę drzew zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Starostwo Powiatowe.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - poinformował, że rolnicy sąsiadujących pól ścinają drzewa wraz
z zakrzaczeniami, które rosną pomiędzy topolami. Całą kłodę zabiera wyłoniony wykonawca, który
zaproponował najlepszą z możliwych cenę. Natomiast tzw. "gałęziówkę" zabierają rolnicy, którzy wycinają
i czyszczą całe pobocza.
Radny Tomasz Krzeszowiec – zapytał, czy w związku z tym była informacja?.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - poinformował, że było postępowanie ofertowe, co do odbioru drzewa,
co do tzw. "gałęziówki" ciężko było znaleźć chętnych. Dodał, że w/w drzewa penetrowały pola rolników tym
samym wpływając na straty i kondycję melioracji polnej. Drzewa owocowe, które mają być zasadzone
są z gatunków poniemieckich, z bazy genów „arboretum” z Niemczy. Będą również szczepy z drzew, które
zachowały się w tej alei.
Sołtys miejscowości Różana Pan Mieczysław Zięba - zapytał, czy wycinka przy polach uprawnych
dotyczy rolników z innych miejscowości, jeżeli złożą wniosek o wycinkę drzewa.
Pan Paweł Gancarz -Wójt Gminy - poinformował, że jeżeli będą indywidualne przypadki, które będą
wpływać negatywnie na produkcję rolną, a w sąsiedztwie będzie działka gminna to przy złożeniu pisma
Gmina wystąpi do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa.
Pani Grażyna Grycaj - sołtys miejscowości Jemna - zapytała, dlaczego przy sprzedaży drogi gminnej
w miejscowości Jemna nie było opinii Sołtysa, Rady Sołeckiej, i osób zainteresowanych, których sprawa
dotyczy.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - poinformował, że jest to indywidualny przypadek, nie dotyczy to
wszystkich dróg gminnych. Dodał, że decyzja w tej sprawie nie zapadła.
Zdaniem sołtysów, jeżeli chodzi o sprzedaż dróg gminnych to w pierwszej kolejności należy zasięgnąć opinii
sołtysów danej miejscowości lub Rady Sołeckiej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - zapytała, czy Gmina złożyła pozew do Sądu
w sprawie Pani Barbary Szmit.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - odpowiedział, że Gmina nie złożyła w tej sprawie żadnego pozwu.
Radna Ewelina Cwanek - prosiła o więcej informacji w sprawie prowadzonej kontroli w Stowarzyszeniu
w Grodziszczu.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - poinformowała, że kontrola została przeprowadzona
w zakresie wykorzystywania środków przez organ prowadzący Zespół Szkół Publicznych w Grodziszczu
w ramach przekazywania dotacji przez Gminę. Kontrola została przeprowadzona przez audyt zewnętrzny.
Dodała, że w dniu dzisiejszym został przekazany protokół członkom Zarządu Stowarzyszenia.
Radny Janusz Cendrowicz - poinformował, że protokół został przyjęty i Stowarzyszenie ma
7 dni na ustosunkowanie się do w/w protokołu.
Sołtys Miejscowości Różana Pan Mieczysław Zięba - sugerował, że Radni powinni zapoznać się
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z w/w protokołem.
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - poinformowała, że w protokole są dane wrażliwe, które
należy wykreślić i wówczas protokół zostanie przekazany Radnym w celu zapoznania się.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - zapytała jaki jest koszt wynajętego audytu?
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - poinformowała, że jest to kwota 6 tys. zł netto. Dotację
rozliczono za okresy - od 2011 roku do 2015 roku.
Radna Dorota Wild - zapytała czy jest tekst jednolity wersji zagospodarowania przestrzennego Srebrnej
Góry dla zainteresowanych. Dodała, że wersja, która jest zamieszczona na stronie jest nieczytelna. Następnie
zapytała czy zapadł wyrok Wodociągów Srebrnogórskich w sprawie przyłączy.
Magdalena Tęsna -Pitner - Sekretarz Gminy - odpowiadając na pytanie pierwsze poinformowała, że plan
zagospodarowania przestrzennego zostanie przekazany zainteresowanym.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że w styczniu tego roku odbyła
się rozprawa i do końca lutego ma się uprawomocnić wyrok. Jeżeli Wodociągi Srebrnogórskie nie wniosą
odwołania to w pierwszej kolejności będzie zmiana regulaminu z dostosowaniem do przepisów orzeczenia
Najwyższego Sądu Administracyjnego. Dodała, że jak będzie w posiadaniu w/w wyroku to przedstawi
Wysokiej Radzie na najbliższej sesji.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - należy się zastanowić jaki kierunek przyjąć. Jeżeli Spółka Wodociągi
Srebrnogórskie nie odwoła się od wyroku to tym samym weźmie cały ciężar finansowy za naprawę
przyłączy, które wejdzie w koszty Spółki, co odbije się na wzrostach ceny wody.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że Gmina i tak ma najwyższą
cenę wody, a za usunięcie awarii przyłączy koszty ponoszą mieszkańcy.
Radny Tadeusz Kubicz - poinformował, że przy wejściu do punktu kasowego w byłym budynku Szkoły jest
zabita rynna i przy nadmiernych opadach utrudnia wejście klientom do budynku.
Radna Dorota Wild - zapytała o możliwość uruchomienia poczty w Srebrnej Górze.
W trakcie dyskusji Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy - poinformował, że cały czas rozmowy się toczą.
Jest alternatywa utworzenia poczty poprzez Agencję.
Radny Tadeusz Kowalczyk - zapytał czy Gmina zatrudni osobę w związku z wejściem w życie nowej
ustawy tzw. "rodzina 500 +".
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy - poinformowała, że zadanie zostało dopisane do realizacji
Ośrodka Pomocy Społecznej. Pani Marzena Szabłowska - Kierownik nie przewiduje zwiększenia etatu
w tym zakresie. Zadanie zostanie rozdysponowane pomiędzy pracowników pracującymi

w Ośrodku

Pomocy Społecznej.
Następnie przedstawiono wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji Rady Gminy:
Wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Aleksandry Tanona i Radnego Tadeusza Semczuk w sprawie
udzielenia informacji dotyczących remontu/przebudowy budynku po byłej szkole podstawowej
w Stoszowicach.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
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zakończyła posiedzenie XIII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.
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