PROTOKÓŁ NR XVIII/2016
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 24.06.2016 r.
PRZEPROWADZONEJ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W SREBRNEJ GÓRZE
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 12:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 13:30
Radni obecni:
1. Cwanek Ewelina
2. Kordas Józef
3. Kowalczyk Tadeusz
4. Krzeszowiec Tomasz
5. Pilik Zdzisław
6. Semczuk Tadeusz
7. Solińska Monika
8. Spychalska Jolanta
9. Aleksandra Tanona
10. Wild Dorota
11. Wronkowska Anna
Radni nieobecni:
1. Joanna Chmiel
2. Violetta Miechurska
3. Tadeusz Kubicz
4. Janusz Cendrowicz – wygaśnięcie mandatu radnego.

Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1, 2 do niniejszego
protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy – Paweł Gancarz
Skarbnik Gminy – Katarzyna Cichoń
Sekretarz Gminy – Magdalena Tęsna – Pitner
Kierownik OPS – Bożena Szabłowska
Gabriela Matusiakiewicz – inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków,
Damian Wiktorzak – przedstawiciel Firmy Aquatech S.A. wykonującą przydomowe oczyszczalnie
ścieków

Ad. 1 – 2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XVIII 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 składu Rady
wynoszącego 14 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ad. 3
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”.
Ad. 4
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – odczytała porządek obrad i zapytała
czy są do niego uwagi.
W tym momencie na sesję Rady Gminy przybyła Radna Pani Dorota Wild.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że skład Rady wynosi
11 osób.
Radny Józef Kordas – wnioskował o wycofanie z porządku obrad punktu 5 - przyjęcie protokołu
Nr XVI/2016 r. z dnia 25 maja 2016 r.
Wniosek radnego został przyjęty 10 głosami „za”, „wstrzymujący się” 1 głos, „przeciw” 0.
Poddany pod głosowanie porządek obrad, z uwzględnioną poprawką, został przyjęty 10 głosami
„za”, „wstrzymujący się” 1 głos, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2016 z sesji Rady Gminy Stoszowice, która odbyła się
8 czerwca 2016 r.
6. Informacja Wójta Gminy o pracy w czasie od ostatniej sesji.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
za 2015 r.
8. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta

sprawozdaniu z wykonywania budżetu za 2015 r.
9. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o wykonaniu budżetu
Gminy Stoszowice za 2015 r. i wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Stoszowice.
10. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Stoszowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Stoszowice na lata
2016-2021”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Stoszowice na lata 2016 – 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Stoszowice na lata 2016 – 2018.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Zakończenie XVIII sesji Rady Gminy Stoszowice.
20. Uroczystość wręczenia stypendiów przyznanych przez Radę Gminy Stoszowice, godz. 13:30 –
Srebrnogórska Przestrzeń Artystyczna (Aniołek).
Ad. 5
- przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 08 czerwca 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zapytała radnych czy są jakieś uwagi
do treści protokołu. W związku z brakiem uwag, protokół z XVII sesji Rady Gminy Stoszowice
z dnia 08 czerwca 2016 r. – został przyjęty 8 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 0
głosów „przeciw”.
Ad. 6
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił informacje o pracy Urzędu w czasie
od ostatniej sesji Rady Gminy.
- rozstrzygnięto przetarg na przebudowę nawierzchni drogi w Jemnej, w ramach podziału środków
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość kosztorysowa tego zadania w pierwotnej wersji
wynosiła 140 tys. zł. Po przetargu koszt remontu drogi został określony na poziomie 77 tyś. zł. W
związku z powyższym wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o przydział środków
na kolejne zadania (ujęte w harmonogramie),

- kolejną drogą przewidzianą do remontu jest część drogi w miejscowości Lutomierz, w kierunku
domku myśliwskiego.
- kolejne wnioski o remont dróg finansowane przez Urząd Marszałkowski z „PROW” są na etapie
weryfikacji - po ocenie merytorycznej zostanie określona ilość punktów odnośnie poszczególnych
dróg).
- w dniu 18 czerwca w świetlicy wiejskiej w Rudnicy odbyły uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia
klubu sportowego Wieża Rudnica.
- Gmina Stoszowice jest na finalnym etapie opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
- w dniach 20 i 22 czerwca, w świetlicy wiejskiej w Lutomierzu, odbyły się warsztaty z cyklu
„Planowanie w procesie odnowy Wsi”. W trakcie warsztatów przedstawiciele miejscowości
Lutomierz, Rudnica, Budzów i Srebrna Góra zajmowały się opracowaniem sołeckich strategii
rozwoju. Efektem w/w spotkań będzie powstanie dokumentu umożliwiającego pozyskanie środków
zewnętrznych.
- od

22 czerwca br. w szkołach i przedszkolach odbywają się uroczyste zakończenie roku

szkolnego.
- 27 czerwca br. nastąpi otwarcie basenu w Srebrnej Górze.
- 18 czerwca br. w miejscowości Jemna odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze. Podziękowania i
wyrazy uznania dla organizatorów OSP Jemna, Rady Sołeckiej i Pani sołtys Grażynie Grycaj.
- 11 czerwca 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych, na którym wybrano nowe władze w składzie:
Druh Dariusz Buła - Komendant Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP
Druh Andrzej Pasternak - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP
Druh Jan Buła – Wiceprezes
Druh Paweł Gancarz – Wiceprezes
Druh Tadeusz Semczuk - Skarbnik
Druh Ryszard Mianowski – Sekretarz
Druh Tadeusz Kubicz – Członek prezydium
Druh Piotr Antoszczuk - Członek prezydium
Druh Ryszard Antoszczuk - Członek prezydium
Druh Piotr Chmielewski – Członek prezydium
Druh Łukasz Deptuch – Członek prezydium
Druh Grzegorz Gil – Członek prezydium
Druh Piotr Kazieńko – Członek prezydium
Druh Jan Kostan- Członek prezydium
Druh Łukasz Lachowicz – Członek prezydium

Druh Pan Józef Tomaszewski – Członek prezydium
Druh Witold Wojewódzki – Członek prezydium
- 11 czerwca 2016 r. miała miejsce inscenizacja bitwy o Twierdzę w Srebrnej Górze –
z rekordowym udziałem ponad 120 członków grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech i Niemiec
oraz rekordową liczbą widzów.
- powstaje program szkolenia młodzieży związany z piłką nożną. Spotkania z młodzieżą oraz
rodzicami mały miejsce na piknikach w szkole podstawowej w Budzowie i w Grodziszczu, na
zajęcia zapisało się kilkadziesiąt osób. Termin realizacji ww. programu ruszy od września br.
- w Srebrnej Górze przygotowano kolejny materiał do programu z cyklu „Podróże z historią”
poświęcony Twierdzy w Srebrnej Górze. Emisja ww. programu odbyła się w niedzielę 5 czerwca
w TVP 2.
- podziękowania należą się sołtysom za wsparcie i pomoc przy rozładunku kolejnej dostawy jabłek,
a także mieszkańcom i strażakom za prace przy odwodnieniu remizy strażackiej w Lutomierzu
i w Stoszowicach oraz częściowe odwodnienie świetlicy wiejskiej w Lutomierzu.
- na etapie końcowym jest finalizowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do użytku
zostało oddanych 33 oczyszczalni, a 1 na chwilę obecną jest niekompletna.
W tym miejscu Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz głos oddał Panu Danielowi Wiktorzakowi.
Zabierając głos Pan Daniel Wiktorzak poinformował, że spośród wszystkich oczyszczalni jego
Firma miała za zadanie zaprojektowanie i wybudowanie jednej oczyszczalni w Stoszowicach, która
będzie obsługiwała świetlicę wiejską i sąsiadujące z nią budynki mieszkalne. Pod budowę
oczyszczalni wskazano działkę, której właścicielem jest Gmina, a dzierżawcą działki Pani
Legierska, której umowa została wypowiedziana.
Pani Legierska od samego początku nie wyrażała zgodę na budowę oczyszczalni ww. miejscu.
Reasumując, żeby zakończyć całe zadanie niezbędne jest włączenie świetlicy, która na obecną
chwilę nie jest podłączona, ze względu na brak akceptacji ze strony Pani Legierskiej. Wobec
powyższego, żeby nie było problemu z rozliczeniem całej inwestycji i żeby Gmina nie straciła
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który posiada harmonogram
wszystkich robót, z określeniem ilości mieszkańców, podzielono prace na dwa etapy tj.: podpięto do
oczyszczalni samych mieszkańców, a po próbie ustalenia z Panią Legierską porozumienia nastąpi
podłączenie

świetlicy

wiejskiej.

Pan

Wiktorzak

dodał,

że

ww.

działka

była

jedną

z możliwych lokalizacji, którą wskazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (tj. ma być
to jedna oczyszczalnia, która będzie obsługiwała świetlice i mieszkańców) nie było zezwolenia
na budowę oczyszczalni tylko na potrzeby świetlicy wiejskiej.
Głos zabrała Pani Lucja Legierska – poinformowała, że nie tylko ona, ale i pozostali sąsiedzi,
którzy mieszkają w pobliżu i mają działki, nigdy nie byli przeciwni budowie oczyszczalni ścieków

dla świetlicy wiejskiej w Stoszowicach. Protest dotyczy podłączenia mieszkańców, którzy mają
możliwość pobudowania oczyszczalni ścieków na własnym terenie. Zdaniem Pani Legierskiej na
włączenie świetlicy wiejskiej do oczyszczalni ścieków muszą wyrazić zgodę właściciele sąsiednich
posesji przylegających do oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy muszą być zawiadomieni.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla budynków użyteczności publicznej muszą posiadać
pozwolenie. Dodała, że jako dzierżawca działki miała ją zagospodarowaną, a na chwilę obecną
wszystkie drzewka i krzewy zostały wykopane i zniszczone. Następnie poprosiła radnych
o zainteresowanie się stanem poprzedniego szamba.
Odnosząc się do wypowiedzi Pani Legierskiej Pan Daniel Wiktorzak – poinformował,
że możliwość rozdzielenia

prywatnych mieszkańców od świetlicy wiejskiej – nie należy

do kompetencji wykonawcy lub Wójta tylko do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, który określa pewne zadania w celu przyznania środków .
Druga sprawa to umowa dzierżawy, która została wypowiedziana w miesiącu grudniu, a roboty
zostały wszczęte w miesiącu czerwcu br., był to czas na uporządkowanie terenu przez użytkownika.
Dodał, że w związku

z utrudnieniem dostępu do działki, roboty były prowadzone od drogi

wojewódzkiej przez chodnik, gdzie zostały wycięte 4 tuje. Zdaniem Wykonawcy w pierwszej
kolejności należy rozwiązać sprawę z oczyszczalnią ścieków dla mieszkańców i dla świetlicy
wiejskiej, a nie estetyką starego szamba. Jeżeli chodzi o decyzję w sprawie przydomowej
oczyszczalni ścieków to procedura cały czas trwała zaczynając od złożenie wniosku o decyzję
o warunkach zabudowy (między innymi, żeby wylot oczyszczalni był odprowadzony do ścieków,
a nie do gruntu). Brak zgody Pani Legierskiej doprowadził do tego, że decyzja o warunkach
zabudowy została umorzona. Pomimo, że Pani Legierska nie była zapisana na listę oczekujących
osób do podłączenia się do oczyszczalni ścieków wykonawca zaproponował, za symboliczną kwotę
podłączenie do nowo powstałej oczyszczalni. Wówczas temat starego szamba oczyszczalni zostałby
zamknięty.
Głos zabrała Pani Lucja Legierska – poinformowała, że reprezentuje wszystkich sąsiadów, którzy
są przeciwni podłączeniu wskazanych osób do w/w oczyszczalni. Dodała również, że nie została
poinformowana o wejściu sprzętu, mogła by wówczas uporządkować krzewy, które rosły na w/w
działce. Następnie zwróciła się do Wójta o wyrażenie zgody na wykopanie pozostałych krzewów
(tuje) znajdujące się na gminnej działce położonej przy posesji nr 94 w Stoszowicach (działka była
dzierżawiona do końca roku 2015 r. przez Panią Lucję Legierską). Dodała, że teren gminny był
ogrodzony jej własną siatką, którą na chwilę obecną musi zabrać i ogrodzić się w innym miejscu.
Pana Paweł Gancarz – Wójt Gminy – poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona pisemne.
Nastąpiła wymiana zdań pomiędzy Radną Eweliną Cwanek, a Panią Lucją Legierską.
Radna Ewelina Cwanek – zasygnalizowała, że sprawa podłączenia do oczyszczalni dotyczy

bezpośrednio jej rodziny. Zapytała dlaczego nie wymienia się ich nazwisk.
Pani Lucja Legierska - nie wiem kto wywołał sprawę z oczyszczalnią ścieków, natomiast jest
wiele rodzin, którzy budują oczyszczalnię na własnych posesjach, a nie oddalonych o kilkadziesiąt
metrów od swojej posesji. Jak sama nazwa mówi, że są to przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Radna Ewelina Cwanek – zapytała czy zdaniem Pani Legierskiej jest to główny argument
budowania oczyszczalni ścieków na własnych posesjach.
Pani Lucja Legierska - odpowiedziała twierdząco, uważa również, że żaden z sąsiadów nie chce
wąchać innych zapachów.
Radna Ewelina Cwanek – zapytała czy Pani Legierska otrzymała propozycję podłączenia się do
oczyszczalni ścieków na dogodnych warunkach.
Pani Lucja Legierska - oświadczyła, że otrzymała propozycję w momencie, kiedy zrujnowany
został cały ogród i za wszelką cenę wykonawca dążył do podłączenia świetlicy wiejskiej.
Radna Ewelina Cwanek - zapytała gdzie odprowadzane są ścieki z domostwa pani Legierskiej.
Pani Lucja Legierska - oznajmiła, że w budynku, w którym mieszkam wszyscy mieszkańcy
posiadają szambo.
Gos zabrał Pan Daniel Wiktorzak - poinformował, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
konkretnie określił, że ma to być jedna oczyszczalnia. Jako mieszkanka tej posesji Pani Legierska
miała możliwość zapisania się na listę i przystąpienia do podpisania umowy tak jak zrobili
to pozostali mieszkańcy. Wówczas prace trwałyby krócej.
Radna Dorota Wild - zwróciła się z pytaniem do Pani Lucji Legierskiej czy podłączenie
do oczyszczalni ww. osób będzie dodatkowym obciążeniem dla pozostałych mieszkańców.
Pani Lucja Legierska – wyjaśniła, że nikt nie był by zadowolony gdyby wzdłuż podwórka
zamontowana został oczyszczalnia ścieków. Dodała, że na własny koszt wynajęła rzeczoznawcę,
który wyjaśnił poprzedniemu Wójtowi, że wszystkie odpowietrzniki winne być umieszczone
powyżej budynków ze względu na kumulowanie się zapachów. Ponadto z chwilą próby sprzedaży
mieszkania będzie obniżona jego wartość, ze względu na bliskie usytuowanie oczyszczalni.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała Panią Legierską
o możliwości złożeniu wniosku formalnego do Komisji Rewizyjnej, celem dokładnego rozpatrzenia
ww. sprawy.
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - poinformował, że był kontynuatorem projektu
budowy oczyszczalni ścieków. W trakcie jego kadencji została podpisana umowa na projekt
budowy oczyszczalni ścieków z przyłączeniem mieszkańców wraz ze świetlicą wiejską
w Stoszowicach. Zaprzeczył, że propozycja przyłączenia się Pani Legierskiej padła na etapie
budowy oczyszczalni. W ubiegłym roku Pani Lucja Legierska informowała Urząd o terminie
ważności umowy, która wygasła końcem 2015 roku (do tego okresu na przedmiotowej działce nie
były wykonywane żadne prace). W trakcie spotkań Pani Legierska kategorycznie twierdziła, że nie

pozwoli na jakiekolwiek prace w zakresie budowy oczyszczalni, pomimo, że zaproponowano
możliwość podłączenia się do ww. oczyszczalni. Wójt wyjaśnił zebranym, że poprzednie
użytkowane przez mieszkańców szambo nie spełniało żadnych norm, poza tym lokalizacja
„starego” szamba była usytuowana przy samych zabudowaniach. Reasumując problem istnieje od
kilku lat, ponieważ dolna część Stoszowic jest obciążona dużą ilością ścieków. Zdaniem Wójta jest
zaproponowane rozwiązanie jest lepszym rozwiązaniem od poprzedniego i poprawiłoby sytuację
ściekową dla ww. mieszkańców. Niestety ze strony Pani Legierskiej w dalszym ciągu jest upór oraz
brak zgody na jakiekolwiek rozwiązanie. Odnośnie wejścia na działkę bez zapowiedzi Wójt
wyjaśnił, że dzień wcześniej Firma ustalała z Panią Legierską termin prac. Natomiast wykonawca
usłyszał jednoznaczny zakaz wejścia od strony posesji. W takim stanie rzeczy był zmuszony podjąć
inne działania, za które koszty zapłaci Urząd i między innymi mieszkańcy.
Głos zabrała Pani Lucja Legierska - poinformowała, że jest zaskoczona wypowiedzią Wójta
bo jako kandydat prowadził rozmowy na temat budowy oczyszczalni ścieków. W trakcie spotkań
wyrażała zgodę na podłączenie świetlicy wiejskiej, natomiast nie było z jej strony akceptacji
na podłączenie tak dużej ilości osób. Tym bardziej, że to nie jest wolno stojąca działka, z dala
od zabudowań, tylko otoczona zabudowaniami z trzech stron. Następnie przytoczyła słowa Wójta
Pana Pawła Gancarza, że jak zostanie Wójtem to sprawę rozpatrzy, bo jest nie do pomyślenia, żeby
prywatni mieszkańcy byli podłączeni do świetlicy wiejskiej.
Radny Józef Kordas – poinformował, że sam jest właścicielem przydomowej oczyszczalni
ścieków i potwierdza wypowiedź Pani Legierskiej o wydobywających się zapachach. Zadał pytanie
czy jest techniczna możliwość wyprowadzenia odpowietrzników na wyższej wysokości.
Gos zabrał Pan Daniel Wiktorzak- poinformował, że jeżeli będą wydobywać się nieprzyjemne
zapachy to zostanie założony

biofiltr. Jeżeli to nie będzie odpowiadać to zostanie założona

wentylacja wysoka. Natomiast na chwilę obecną nie słyszał głosów niezadowolenia na uciążliwe
zapachy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zamknęła dyskusję i przeszła do
realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 7
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
za 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. zostało szczegółowo przedstawione i omówione
przez Panią Skarbnik Katarzynę Cichoń na posiedzeniu połączonych komisji, co stanowi
załącznik nr 4.
Wobec braku uwag przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 8
Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta
sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła Uchwałę nr IV/83/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2016 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania
budżetu Stoszowice za 2015 rok - stanowiącą załącznik do protokołu nr 5.
Ad. 9 -10
Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o wykonaniu budżetu Gminy
Stoszowice za 2015 r. i wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Krzeszowiec – przedstawił uchwałę nr 1/2016
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2015 rok oraz opinię
o wykonaniu budżetu Gminy Stoszowice za 2015 rok - stanowiącą załącznik do protokołu nr 6.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona poddała pod głosowanie wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2015 rok.
Wniosek został przyjęty 11 głosami „za”, „wstrzymującymi się” – 0, „przeciw” - 0.
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że dyskusja nad
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. została przeprowadzona podczas posiedzenia
połączonych komisji.
Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. przystąpiono
do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 12 – 16
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2015.

Radni ocenili wykonanie budżetu i wyrazili swoje zdanie na temat sprawozdania podczas
posiedzenia połączonych komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony oraz
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.

1. Uchwała Nr XVIII/128/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice
za rok 2014 - została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.


Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za rok
2015.

Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że uchwałę w sprawie absolutorium podejmuje
rada w sposób jawny, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
2. Uchwała Nr XVIII/129/2016 z dnia 24 czerwca 2015 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2015 - została przyjęta 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0, „przeciw”- 0.
W związku z udzielonym absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice Pawła Gancarza
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – w imieniu swoim oraz Rady złożyła
gratulacje.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy – podziękował, w imieniu swoim oraz pracowników Urzędu
Gminy Stoszowice, za udzielenie absolutorium za 2015 rok.
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Stoszowice na lata 20162021”.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
3. Uchwała Nr XVIII/130/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Strategii
Rozwoju Gminy Stoszowice na lata 2016-2021” - została przyjęta 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwoju Problemów Społecznych
w Gminie Stoszowice na lata 2016-2022.

Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
4. Uchwała Nr XVIII/131/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnej
Strategii Rozwoju Problemów Społecznych w Gminie Stoszowice na lata 2016-2022 została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.



Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stoszowice
na lata 2016-2018.

Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
5. Uchwała Nr XVIII/132/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Stoszowice na lata 2016-2018 - została przyjęta 11 głosami
„za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.
Ad. 17-18
Radna Jolanta Spychalska – zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej szkoły
w Grodziszczu, na jakim etapie są poszczególne czynności.
Głos zabrał Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice - poinformował, że w dniu 24 czerwca
2016 r. odbyła się rozprawa sądowa na której zawarto następującą ugodę. Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica przekaże Gminie do dnia 30 lipca 2016 r. nieruchomość położoną
w Grodziszczu, a także zwróci niewykorzystaną dotację z ustawowymi odsetkami. Gmina
Stoszowice użyczy nieodpłatnie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica jedno
pomieszczenie na okres do dnia 31.08.2016 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi
Rudnica przekaże również dwa autobusy w terminie do dnia 30.07.2016 r. na adres Wodociągów
Srebrnogórskich
Pani Magdalena Tęsna-Pitner – Sekretarz Gminy – poinformowała, że w dniu 22 czerwca
2016 r. komisja z Urzędu w trzyosobowym składzie oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia,
sporządzili spis rzeczy ruchomych, w tym wszystkich pomocy dydaktycznych, według stanu
wskazanego w wykazie składników mienia ruchomego i wyposażenia szkoły (spis kończy się na
pozycji 728).
Sołtys miejscowości wsi Różana Pan Mieczysław Zięba – zapytał czy w tej sprawie bilans
Stowarzyszenia i Gmina jest równy zeru.
Pani Magdalena Tęsna-Pitner – Sekretarz Gminy – poinformowała, że wzajemne roszczenia obu
stron zostały wyczerpane.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice – poinformował, że w Sądzie na ten temat były
różne zdania

odnośnie kwestii - co oznacza saldo, a stan zero. Nie wiadomo jak traktować

przekazanie środków dla Stowarzyszenia, które nie zostały wykorzystane i nie zwrócone do Gminy,
czy jest to ich zwrot na kwotę około 300 tys. zł. Dodał, że w zawartej ugodzie ujęto zapis, że ani
Gmina ani Stowarzyszenie nie będą miały w stosunku do siebie żadnych roszczeń. Odnośnie

przyjętych autobusów Gmina planuje ich sprzedaż, z tego względu, że w zakresie dowozu uczniów
do szkół korzystamy z usług zewnętrznych przewoźników.
Sołtys miejscowości Stoszowice Pani Elżbieta Szopian – zapytała, czy Stowarzyszenie uległo
likwidacji.
Pani Magdalena Tęsna-Pitner – Sekretarz Gminy – poinformowała, że Stowarzyszenie
funkcjonuje nadal, nie zostało zlikwidowane, przestaje jedynie z dniem 31.08.2016 r. prowadzić
działalność oświatową (był to jeden z celów statutowych Stowarzyszenia).
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice – poinformował, że jednym z warunków ugody jest
wynajem pomieszczenia dla Stowarzyszenia w celu prowadzenia dalszej działalności przez okres
3 lat.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła pismo Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich w sprawie
dofinansowania zakupu nowego ambulansu ratunkowego na potrzeby powiatu i mieszkańców gmin.
W trakcie dyskusji Rada Gminy Stoszowice pozytywnie ustosunkowała się do pomocy w zakresie
dofinansowania ww. ambulansu. Jednocześnie zaproponowała Wójtowi zorganizowanie spotkania
z samorządowcami w celu ustalenia propozycji przekazanych środków, z uwzględnieniem
przelicznika w zależności od liczby mieszkańców danej Gminy.
Ad. 19 -20
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
ogłosiła zakończenie XVIII sesji Rady Gminy Stoszowice. Jednocześnie zaprosiła wszystkich na
uroczystość

wręczenia

stypendiów

przyznawanych

przez

Radę

Gminy

do Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej (Aniołek) - Plac Wypoczynkowy 4.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.

Stoszowice

