PROTOKÓŁ Nr XV/2016
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 15.04.2016 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 16:30
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Chmiel Joanna
2. Cwanek Ewelina
3. Kowalczyk Tadeusz
4. Krzeszowiec Tomasz
5. Semczuk Tadeusz
6. Solińska Monika
7. Spychalska Jolanta
8. Tanona Aleksandra
9. Wild Dorota
10. Kordas Józef
11. Miechurska Violetta
12. Pilik Zdzisław
Radni nieobecni:
1. Cendrowicz Janusz
2. Wronkowska Anna
3. Kubicz Tadeusz
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiednio załącznik nr 1, 2 do niniejszego
protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy – Paweł Gancarz
Skarbnik Gminy – Katarzyna Cichoń
Sołtysi
Ad. 1-2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona – otworzyła XV sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich 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.
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Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej została przyjęta 12 głosami „za”.
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 – 12 głosami „za” i przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie o działaniach Wójta Gminy Stoszowice.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2016.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17
marca 2016 r. znak: NK-N.4131.124.2.2016.KW.
7. Zapoznanie z pismami wpływającymi dp Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.
Ad. 4
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił informacje o pracy Urzędu w czasie
od ostatniej sesji Rady Gminy. Był to krótki okres, dwa ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce
to: spotkanie Rady Parku Fortecznego oraz prezentacje mapy zagrożeń w dniu ósmego kwietnia
przez funkcjonariuszy Ząbkowickiej Komendy w Urzędzie Gminy Stoszowice.
Pan Wójt poinformował o czekających nas wydarzeniach:
- zawody tenisa stołowego w Budzowskim Gimnazjum,
- o godzinie 10:00 na świetlicy wiejskiej w Jemnej odbędzie się szkolenie na temat pozyskiwania
środków zewnętrznych na rozwój obszarów wiejskich dla grup odnowy wsi i organizacji
pozarządowych u Pani Sołtys Grażyny Grycaj,
- na Twierdzy Srebrna Góra odbędzie się 2 edycja biegu Silver Run,
- 22 kwietnia „Dzień Ziemi”,
- w GOKSiR 20 kwietnia o godzinie 19:00 odbędzie się pokaz tańca w powietrzu,
- 21 kwietnia w Pieszycach o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie zrzeszające przedsiębiorców
z terenu Gór Sowich
- 1 Maja – Majówka Srebrnogórska od godziny 16:00, od 12:00 atrakcje dla dzieci,
- 3 Maja – msza za Ojczyznę w Budzowskim kościele o godzinie 11:00, z udziałem pocztów
sztandarowych.
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Pytania do Pana Wójta Pawła Gancarza
– Pan Józef Kordas Radny – wspomniał Pan Wójt o spotkaniu Rady Konsultacyjnej Parku
Fortecznego, w sprawie którego pragniemy więcej informacji.
- Pan Wójt Paweł Gancarz – poinformował, że każde posiedzenie jest planowane. Ze spotkania
sporządzany jest protokół, wnioski oraz informacje czym się rada zajmuje. Na ostatnim spotkaniu był
obecny m.in. Pan Jan Duerschlag, który odkrył kopalnie w Srebrnej Górze, przedstawił plan
zagospodarowania kopalni oraz terenu nad kopalnią. Ponadto Rada wskazuje, które prace są w
pierwszej kolejności do wykonania, prace które muszą być wykonane na już, co jest priorytetem
działania. Złożono wniosek do Ministra Kultury oraz do Urzędu Marszałkowskiego 3 000 000 zł.
Potrzebne jest wsparcie merytoryczne rady, które jest nieocenione w przygotowaniu wniosków
aplikacyjnych o środki z zewnątrz.
- Pani sołtys Jemnej Grażyna Grycaj – pyta czy będą gniazda segregacji selektywnej.
- Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – poinformowała iż prezes wodociągów zgłosił
zamówienie na pojemniki.
- Pani sołtys Stoszowic Elżbieta Szopian - prosi aby pisma, załączniki pisano większą czcionką.
- Pan Wójt Paweł Gancarz – poinformował, że Urząd Gminy się dostosuje.
- Pan sołtys Grodziszcza Piotr Furcoń - pyta czy w roku bieżącym będą remontowane drogi
powiatowe?
- Pan Wójt Paweł Gancarz - chcemy uzyskać kamień na dobrych warunkach do remontu dróg
z kamieniołomu Bartnica.
- Pan sołtys Grodziszcza Piotr Furcoń - informuje, że kontenery PCK stoją w nie odpowiednich
miejscach
- Pani Jolanta Spychalska Radna - w imieniu dzieci i młodzieży prosi o wsparcie akcji „Ratowanie
Mogił na Wschodzie” pieniądze zostaną przekazane do Studia Wschód.
Ad 5 - 6.
Przystąpiono do procedowania nad uchwałami. Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra
Tanona poinformowała że są dwie uchwały, które zostaną poddane do głosowania:
Uchwała z dnia 15.04.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016r.
Na podstawie przepisów Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1 zwiększenie planu wydatków o 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr.1.
§ 2 zwiększenie planu wydatków o 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr.2.
§ 3 wprowadzenie zmian w załączniku nr.3 do uchwały nr 11/83/2015 załącznik nr.3 wydatki
majątkowe
§ 4 budżet wynosi :
ust.1 plan dochodów 23 488 000,00 zł. dochody bieżące, dochody majątkowe 5 994 500,00 zł
ust. 2 plan wydatków 22 498 294,00 zł.
§ 6 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy
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– wyjaśniła, że zmiany w budżecie wynikają

z przyznania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, promesy na przebudowę drogi
w Jemnej, w ramach tzw. „powodziówki”. Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie zadania
w wysokości 100 000, 00 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona poinformowała, iż projekt uchwały został
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
1. Uchwała nr XV/119/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 15.04.2016r. w sprawie zmiany
budżetu Gminy na 2016r. – została przyjęta 12 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”, 0 głosów „przeciw”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawia projekt uchwały w sprawie
wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2016 znak NKN.4131.124.2.2016.KW.
Pytania i uwagi.
Radna Jolanta Spychalska – nie wie dlaczego został dołączony dodatkowy załącznik ponieważ
opisana sytuacja w załączniku jest nie adekwatna do sytuacji, która jest pomiędzy naszymi szkołami.
W załączniku opisano nie ten kontekst gdyż dotyczy Gimnazjum i LO nr 3, jest to nie zrozumiałe.
Proszę o wytłumaczenie sytuacji dlaczego załącznik nr 3 został dołączony.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – poinformowała, że nie wie dlaczego ten załącznik
został dołączony do skargi. Z pewnością dlatego, żeby wskazać podobną sytuację, jaka miała miejsce
w Wałbrzychu w związku z reorganizacją oświaty. Sytuacja opisana w załączniku jest zbliżona
do okoliczności, jakie miały miejsce w gminie Stoszowice. Wojewoda nie bada kontekstu uchwał,
załącznik wskazuje przepisy i podobną sytuację, jaka miała miejsce przy reorganizacji oświaty
w gminie Stoszowice, dlatego w odpowiedzi na skargę zasadne jest odesłanie się do tego wyroku
Radna Jolanta Spychalska -

istotnym kryterium, które było brane pod uwagę to odległość

do placówki.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – Wojewoda w skardze do sądu nie powołuje się na
merytoryczne podstawy podjęcia zaskarżonych uchwał lecz kwestionuje formalne aspekty, tj. przepisy
ustawy o systemie oświaty. W tym zakresie jest podobieństwo i analogia. Skarbnik podkreśliła, że cel
reorganizacji jest inny w każdej gminie, a wojewoda nie bada zasadności tego celu. Wojewoda
powinien traktować w jednakowy sposób wszystkie gminy.
Radna Jolanta Spychalska - nie do końca ta sama sytuacja.
Pan Wójt Paweł Gancarz – Załącznik nr 3 jest dodany, jako kolejny przykład reorganizacji oświaty
dokonanej przez inne gminy w modelu przyjętym przez gminę Stoszowice. Podjęte przez naszą gminę
działania reorganizacyjne nie są odosobnione.
Radna Jolanta Spychalska – utrzymuje, że to nie ta sama sytuacja.
Pan Wójt Paweł Gancarz – poinformował, że uchwała podjęta w Wałbrzychu pokazuje, iż
przekształcenia mają miejsce w podobnym modelu, jaki miał miejsce w gminie Stoszowice.
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Radna Jolanta Spychalska – stwierdza, że Wojewoda opiera się na wyroku sądu.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – odpowiada, że wyrok zapada zawsze w indywidualnej
sprawie. Przytoczony przez Wojewodę wyrok na uzasadnienie skargi jest jednym z wielu. Wyroki
sądów w sprawach reorganizacji oświaty są niejednokrotnie odmienne.
Pan Wójt Paweł Gancarz – informuje, że identycznego przypadku nie ma, powołuje się na zbliżony.
Sołtys Miejscowości Różana Pan Mieczysław Zięba – stwierdza, że nie chodzi tu o względy
formalne tylko, że poprzednia władza była za likwidacją nierentownych szkół, a obecna zapowiedziała
iż będzie przeciwna.
Pan Wójt Paweł Gancarz – informuje, że był na spotkaniu z kuratorem Oświaty – kurator jest
bardziej rygorystyczny jeżeli chodzi o szkoły stowarzyszeniowe więc może nie jest to tylko zmiana
władzy. Kuratorium rozumie sytuację reorganizacji w naszej gminie.
Sołtys Miejscowości Różana Pan Mieczysław Zięba – pyta czy kuratorium jest za czy przeciw
szkołom prowadzonym przez stowarzyszenia.
Pan Wójt Paweł Gancarz – informuje, że kurator krytycznie przygląda się małym, nierentownym
szkołom. Racjonalnie podchodzi do spraw finansowych
2. Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie
wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2016 znak
NK-N.4131.124.2.2016.KW.

-

została

przyjęta

–

12

głosami

„za”,

0

głosów

„wstrzymujących się”, 1 głos „przeciw”.
Ad 7-9
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że do biura Rady Gminy
wpłynęły wnioski:
1. Pani sołtys Stoszowic Elżbieta Szopian – zgłasza wniosek o zmianę i uaktualnienie statutu
Sołectwa Stoszowice, w porozumieniu z sołectwami wsi, Radą sołecką i Komisją Rewizyjną
przy Radzie sołeckiej oraz radcą prawnym w tym zakresie.
2. Pani sołtys Stoszowic Elżbieta Szopian – w związku z decyzją 37/2012 z dnia 23.11.2012
UOKiK oraz prawomocny wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 15 stycznia 2016 zgłasza
wniosek o przygotowanie projektu regulującego zaopatrzenie w wodę i ścieki dla Gminy
Stoszowice w terminie do dnia 30.06.2016.
3. Pani sołtys Stoszowic Elżbieta Szopian - w związku decyzją 37/2012 z dnia 23.11.2012
UOKiK oraz prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 15 stycznia 2016r. zgłasza
wniosek o publikację wyroku oraz decyzji w lokalnej prasie, na stronach internetowych gminy
i Wodociągów Srebrnogórskich oraz innych mediów zgodnie z zapewnieniem Prezesa ZUK
jakie złożył na sesji rady gminy poprzedniej kadencji, aby zainteresowani mieli możliwość
zapoznania się z tematem. Protokół z sesji rady z dnia 28 grudzień 2012.
Wnioski i interpelacje: brak
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zakończyła posiedzenie XV sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła
Ewelina Potaczek
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