PROTOKÓŁ NR XVI/2016
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 25.05.2016 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
GODZINA ROZPOCZĘCIA - 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 18:00
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Cwanek Ewelina
2. Kordas Józef
3. Kowalczyk Tadeusz
4. Krzeszowiec Tomasz
5. Kubicz Tadeusz
6. Miechurska Violetta
7. Pilik Zdzisław
8. Semczuk Tadeusz
9. Solińska Monika
10. Spychalska Jolanta
11. Tanona Aleksandra
12. Wronkowska Anna
Radni nieobecni :
1. Chmiel Joanna
2. Wild Dorota
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
Sekretarz Gminy – Magdalena Tęsna – Pitner
Radca Prawny – Marek Ociepa
Kierownik OPS – Bożena Szabłowska
Prezes Wodociągów Srebrnogórskich – Mariusz Kowalski
Sołtysi
Ad.1 - 2

Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona – otworzyła XVI 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 składu Rady wynoszącego 14
osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
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 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. Przyjęcie protokołów:
- z XIV sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016 r.
5. Przyjęcie protokołów:
- z XV sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 kwietnia 2016 r.
6. Sprawozdanie o działaniach Wójta Gminy Stoszowice w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach za 2015 rok oraz przedstawienie
potrzeb w tym zakresie.
8. Informacja z działalności i sytuacji finansowej Wodociągów Srebrnogórskich za 2015 rok.
9. Informacja w sprawie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stoszowice za 2015 r. oraz
przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Stoszowice.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
„ Strategia Rozwoju Gminy Stoszowice na lata 2016 – 2021.”
14. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Stoszowice.
15.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

16. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Zamknięcie sesji.
Ad.4 - 5
Przystąpiono do głosowania na przyjęciem protokołów:
- z XIV sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zwróciła się do radnych czy są jakieś uwagi do
treści protokołu. Wobec braku uwag, protokół z XIV sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 marca 2016 r.
– został przyjęty 12 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.
- z XV sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 kwietnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Aleksandra Tanona – zwróciła się również do radnych z zapytaniem czy są uwagi do treści tego protokołu.
Z uwagi na brak uwag, protokół z XV sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 kwietnia 2016 r. - został
przyjęty 12 głosami „za” , 0 głosów „wstrzymujących 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.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz -

na wstępie zaznaczył, że na każdej sesji składał szczegółowe

informacje z poszczególnych działań, jakie były podejmowane w pracy Urzędu, od fazy złożenia wniosków
o środki zewnętrzne, po przyznanie promesy, rozstrzygnięte przetargi oraz wiele innych bieżących działań.
Znajduje to odzwierciedlenie także w uchwałach budżetowych, które radni akceptują, po tym jak otrzymają
konkretne informacje o zmianach. Komisja Rewizyjna notorycznie poprosiła, w formie pisemnej,
o szczegółowe przygotowanie dokumentów dotyczących danych finansowych jak i pracy Urzędu, które były
prezentowane i są dostępne na stronie BIP-u lub w wykonaniu budżetu za 2015 r. Takie działanie
w znacznym stopniu paraliżuje pracę pracowników Urzędu, gdyż musimy przez kilka dni przygotowywać
różnego rodzaju zestawienia, w oparciu o dostępne dane, na potrzeby Komisji Rewizyjnej, zamiast
przygotowywać np. wnioski o środki unijne.
Pan Wójt Gminy Paweł Gancarz – proponuje, że korzystnie jest zaprosić na obrady Komisji Rewizyjnej
Panią Skarbnik, Panią Sekretarz czy też poszczególnych pracowników Urzędu żeby wyjaśnić wszelkie
wątpliwe kwestie, oszczędzając przy tym czas wszystkim.
Wójt Gminy Pan Paweł

Gancarz

– poinformował,

że

nie o

wszystkich

rzeczach

Radni

są informowani, z prostej przyczyny - może być to początkowy etap jakiegoś przedsięwzięcia
i wszystko może ulec zmianie, w zależności od tego jakie są możliwe środki do pozyskania na rynku oraz na
jakim

etapie

jest

dany

proces.

Często

bywa

tak,

iż

informacje

w

nieodpowiedniej

i zniekształconej formie trafiają do społeczeństwa i mogą wywoływać chaos. Chociażby mowa tutaj

o kwocie dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego - wprowadzono różne kwoty 400
zł, 250 zł, a przyswojona została kwota 290 zł. Rozpoczął się błędny obieg informacji.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że planów jest wiele, ale ich realizacja zależy
od uzyskanego dofinansowania. Wskazał min. na:
- dofinansowanie na remonty twierdzy:
 700 000 zł pochodzi z wniosków składanych do Ministra Kultury,
 60 000 zł to kwota dofinansowania na remont twierdzy od Marszałka Województwa
Dolnośląskiego,
- złożono wnioski do PROW na remont dróg. Przygotowanych jest 12 wniosków, z tego może
się okazać, że nie wszystkie wpisały się w określone kryterium. Możliwe, że tylko kilka będzie
remontowanych. Kwota złożonych wniosków opiewa na ok. 4 mil. zł przy założeniu refinansowania
na poziomie 63,63%.
- planowanie jest wodociągowanie. W Przedborowej maksymalne wsparcie finansowe to 2 000 000 zł. Cała
operacja może wynieść ok. 1 000 000 Euro. Zakładano kilka wariantów. Jeden z nich to ujęcie wody
z Jemnej. Wersja Prezesa Wodociągów przewiduje uruchomienie istniejącego, nieczynnego wodociągu
za miejscowościami Budzów i Stoszowice. Podjęto próby napełnienia tej instalacji, jednak nie ma śladu po
wpuszczonej tam wodzie. Planowane jest także znalezienia własnego źródła, co zmniejszy koszty budowy
ujęcia.

Zaoszczędzone

środki

można

będzie

przeznaczyć

na

odtworzenie

drogi

powiatowej

w Przedborowej przy okazji tego projektu.
- 29 kwietnia br. złożony został wniosek tzw. informatyczny na usługi publiczne do Urzędu
Marszałkowskiego, koszt całkowity wniosku 449 830,00 zł poziom dofinansowania 85%. Dzięki niemu
każdy mieszkaniec za pomocą aplikacji e- mieszkańca ze smartfon-u mógłby realizować szereg usług na
terenie Gminy np. płatność za śmieci, sczytywanie liczników za wodę, e-dziennik uczniów itp.
- złożono wniosek odnośnie gospodarki niskoemisyjnej dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego na
poziomie 85%. W pierwotnej wersji wniosek obejmował termomodernizację pięciu obiektów użyteczności
publicznej:
 Gimnazjum w Budzowie wymiana źródła ciepła z pieca węglowego i gazowego, wymiana okien,
wymiana starej instalacji grzewczej. Panel fotowoltaiczny do obsługi pompy ciepła,
 kompleksowy remont przedszkola w Srebrnej Górze,
 szkoła w Grodziszczu wymiana ogrzewania i docieplenie ścian,
 budynek po byłej szkole w Stoszowicach wymiana źródła ciepła, instalacji CO,
 świetlica w Budzowie.
Na chwilę obecną do remontu przewidziane zostały trzy obiekty. Nie zostanie uwzględniony budynek
niepublicznego przedszkola w Srebrnej Górze (brak zgody współwłaścicieli oraz wysokie koszty remontu)
oraz świetlica wiejska w Budzowie (koszty termomodernizacji przewyższają koszty budowy nowego
obiektu).
- gotowa jest dokumentacja odnośnie uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Zostaną naniesione drobne
poprawki i wkrótce zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

- w Srebrnej Górze planowana jest budowa wyciągu gondolowego. Wykonywana jest dokumentacja.
Prowadzone są także rozmowy w sprawie pozyskania środków z programu polsko-czeskiego,
dofinansowanie na poziomie 85%.
- planowany jest zakup wozu strażackiego dla OSP Budzów. Kwota zakupu wynosi 700 000 zł. Kwoty
dofinansowania to 171 800 zł z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Złożono również wniosek na
100 000 zł do Marszałka Województw Dolnośląskiego, oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na kwotę 150 000 zł.. Ponadto dofinansowanie będzie również z budżetu gminy.
- rozważane są dwie koncepcje odnośnie świetlicy wiejskiej w Budzowie. Będzie wykonany remont lub
budowa nowej świetlicy

połączonej z remiza strażacką. Ważny aspekt w tym przypadku to poziom

dofinansowania.
- prowadzone są również prace nad reorganizacją oświaty,
- na terenie gminy pracujemy nad modernizacją oświetlenia,
- odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami WKS Śląsk odnośnie szkolenia młodzieży
na terenie gminy Stoszowice.
-

ruszyły prace społeczno użyteczne – osoby, które je wykonuj pozostają do dyspozycji Sołtysów,

- w ostatnim czasie przeprowadzono kolejny transport jabłek, które zostały rozdysponowane wśród
mieszkańców gminy,
- została założona Lokalna Organizacja Turystyczna. Instytucja ta ma zrzeszać podmioty z branży
turystycznej gmin Gór Sowich, z terenów gmin:

Stoszowice, Pieszyce, Bielawa, Dzierżoniów, Walim

i Głuszyca.
- z małych projektów, złożono wniosek na tablice w poszczególnych sołectwach, koszt ok.30 000 zł,
- weryfikowany jest wniosek na melioracje w kwocie 25 000 zł,
- został złożony wniosek o odtworzenie rowu przy ulicy Warownej w Srebrnej Górze. Drogą tą porusza się
duża część turystów, rowerzystów, jest to też dojazd do naszego ujęcia na wodo-kaczce oraz podmiotów
turystycznych zlokalizowanych w tamtej części Srebrnej Góry – szacowana wartość tego zadania 50 000 zł,
poziom dofinansowania 50%, czyli 25 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
- spółka wodna, aby prowadzić prace melioracyjne, będzie wnioskowała do Marszałka, Wojewody
i Starosty o dofinansowanie.
- w ostatnim czasie miał miejsce wyjazd grupy strażaków OSP Budzów i OSP Stoszowice do Berlina, celem
przeprowadzenia ćwiczeń wspólnie ze strażakami THW z jednostki technicznego pożarnictwa gaśniczego.
Jednostka z Berlina poniosła duże koszty związane z przygotowaniem tej wymiany.
- wykonano dokumentację na remont drogi w Jemnej. Kwota 100 000 zł dofinansowania z tzw.
powodziówki.
W ubiegłym roku było to kwota 500 000 zł pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego.
- prowadzone są prace nad realizacją budowy wodociągu w Przedborowej. Być może uda się pozyskać
wsparcie finansowe wynoszące 80% .
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - przedstawił prezentację o Gminie Stoszowice obejmującą:
- podjęte dziania w zakresie sprzedaży gruntów będących w dyspozycji gminy, min. pola, las, miejsce po

wysypisku śmieci w Stoszowicach.
- informację o

strategicznych obszarach. Oferta została przedstawiona na spotkaniu Wójta Gminy

Stoszowice z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego - Cezarym Przybylskim, które zostało
zorganizowane przez pełnomocnika do spraw gospodarczych Województwa Dolnośląskiego, byłą
Wiceminister Gospodarki Iloną Antoniszyn – Klik.
- podjęte działania, mające na celu pozyskanie inwestorów w celu

zagospodarowania obszarów

strategicznych bez finansowego zaangażowania gminy. Jest to min:
 strefa aktywności gospodarczej 23 ha,
 składowisko odpadów 5ha,
 zagospodarowanie twierdzy Srebrna Góra 13ha, już powstała strzelnica,
 wyciąg gondolowy. Łączący się z twierdzą spełniałby trzy funkcje:
 komunikacyjną na twierdzę z dolnej części Srebrnej Góry. Wówczas przełęcz nie byłaby
zakorkowana. Komunikacja piesza na twierdzę to 800m pod górkę zniechęca dużą część turystów.
Ulepszona komunikacja spowoduje, że możemy spodziewać się większej ilości turystów,
 komunikacyjną dla rowerzystów, którzy w chwili obecnej są wywożeni na szczyt Góry Warownej
przez samochody osobowe z przyczepkami,
 docelowo dostęp do planowanego wyciągu narciarskiego.
- Twierdzę Srebrna Góra - udostępnienie tej powierzchni, w tym:
 strzelnicę,
 małą gastronomie – plan docelowy to mini browar i restauracja,
 sale konferencyjne,
 hotel,
 sale wystawiennicze,
 wyciąg gondolowy,
- narciarstwo,
- produkcję regionalna w oparciu o przetwory z produkcji rolno – spożywczej,
- fotowoltaika w miejscu śmietniska,
- strefa aktywności gospodarczej, to:
 projektowanie dróg na potrzeby inwestycyjne,


media prowadzone przez gminę, gaz z Olbrachcie, woda z rurociągu z Ząbkowic Śląskich,

 mała oczyszczalnia ścieków na potrzeby strefy,
- poszukiwanie inwestora z branży turystycznej,
- firmy funkcjonujące na terenie Gminy Stoszowice to:
hotel Srebrna Góra
hotel Koniuszy,
willa Hubertus,
folwark Leszczynówka,
firma transportowa w Lutomierzu (TOMY),

kopalnia sjenitu w Przedborowej.
- imprezy promujące kulturę terenu Gminy Stoszowice:
 inscenizacja bitwy o złoto,
 majówka srebrnogórska,
 międzynarodowy zlot motocyklowy,
 biegi narciarskie,
 bieg przełajowy,
 zjazdy downhill,
 festiwal podróżni,
 zawody w powożeniu,
 jarmark srebrno górski,
 święto twierdzy,
 bieg silver run na twierdzy,
Ponadto Wójt Gminy Stoszowice – Paweł Gancarz poinformował radnych o działaniach, jakie miały
miejsce w ostatnim czasie
- podpisano porozumienia ze szkołą zawodową w Ząbkowicach Śl., która kształci kadrę na potrzeby
zakładów zlokalizowanych na terenie gminy Stoszowice,
- odbyło się szkolenie w Jemnej odnośnie pozyskiwania środków z zewnątrz na działalność LGD „Qwsi”, do
którego przystąpiliśmy, otrzymało promesę na 10 000 000 zł na małe projekty,
- trwa odbudowa wizerunku Wodociągów Srebrnogórskich, czas i zaangażowanie pracowników jest duże,
szybko interweniują w przypadku awarii,
- wykonywana jest praca pracowników interwencyjnych na chodniku Budzów – Stoszowice. Trwa usuwanie
darni, będzie stosowany również zabieg herbicydowy,
- pracownicy Urzędu weryfikują czy segregacja śmieci odbywa się prawidłowo.
Pani Jolanta Spychalska Radna - zapytała czy ruszyły rozmowy z WSSE InvestParkiem.
Pan Wójt Gminy Paweł Gancarz – poinformował, że spotkanie jest umówione na czerwiec
i wówczas, po rozmowach, będzie wiedział coś więcej. Umowy z rolnikami są zawarte do końca roku, więc
gmina szuka także inwestorów we własnym zakresie.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - zapytała czy pracownik, który jest
oddelegowany z Urzędu, razem z pracownikami Wodociągów, w celu sprawdzania segregacji śmieci,
posiada upoważnienie do przeprowadzania kontroli.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – poinformowała, że to nie jest typowa kontrola tylko
weryfikowanie i sprawdzanie: czy mieszkańcy prawidłowo segregują

odpady. Chcemy sprawdzić, jak

najwięcej i informować, a nie karać ludzi.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Wójta w
sprawie

pracy

Komisji

Rewizyjnej

zaznaczyła,

że

Rada

Gminy

jest

organem

stanowiącym

i kontrolnym, odpowiedzialnym za gospodarowanie środkami publicznymi. Aby przeprowadzić kontrolę
niezbędne w jej pracy są dokumenty. Przykro jest słuchać, że pracownicy zaniedbują swoje obowiązki.

Pan Wójt Gminy Paweł Gancarz – rozumie, że takie są prawa Komisji Rewizyjnej, ale wszystko jest
omawiane i poruszane na sesjach i komisjach Rady, więc przygotowanie zestawień to jest wyłączenie
pracownika z prac, które musi fizycznie wykonać, zamiast pracować nad projektami unijnymi.
Pan Tomasz Krzeszowiec Radny – oznajmił, że Komisja Rewizyjna będąc w pełnym składzie
zawnioskowała o sporządzenie zestawienia, które dotyczy podpisanych przez Gminę Stoszowice oraz Urząd
Gminy Stoszowice w zakresie usługodawców i dostawców z określeniem kto, w jakim terminie, za jaką
kwotę wykonał zadanie z podaniem

terminu płatności oraz daty zapłaty. Radny potwierdził,

że Komisja Rewizyjna otrzymała bardzo obszerne zestawienie, które było za obszerne, ponieważ zawierało
dane,

o

które

Komisja

nie

wnioskowała

i

stwierdził,

że

może

to

było

powodem

tego,

że potrzeba było więcej czasu na przygotowanie przedmiotowego zestawienia. Radny poinformował, że
Komisja wyznaczyła termin sześciodniowy na sporządzenie zestawienia. Po otrzymaniu od Wójta pisma z
prośbą o wydłużenie terminu, Komisja jednogłośnie przychyliła się do wniosku i termin został wydłużony o
kolejne 7 dni. Radny stwierdził, że na mocy Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku każdy
obywatel

ma

prawo

do

zawnioskowania

o

otrzymanie

tych

danych

i Gmina ma obowiązek przekazać te dane. Komisja nie wnioskowała o dane, których każdy inny obywatel
nie mógłby otrzymać. Radny poinformował, że Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do tego, aby do dnia
15

czerwca

przekazać

Radnym

oraz

Regionalnej

Izbie

Obrachunkowej

opinię

z wykonania budżetu za rok poprzedni. Radny poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa oceniając
sprawozdanie pokreśliła, że to radni weryfikują słuszność i celowość wydatków, że to Radni są
odpowiedzialni za weryfikację słuszności i celowości wydatków.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – informuje, że znana jest Konstytucja i wiadomo, jakie są
prawa obywateli, a dokumenty publiczne są dostępne. Jeśli mowa o ustawowym terminie o dostępie do
informacji publicznej wynosi on 14 dni. Pisząc pisma do Urzędu Gminy Komisja Rewizyjna powołuje się na
procedury określone w statucie, ale chyba nie jest to prawdą. Zapytania złożone przez Komisję Rewizyjną w
dużej mierze znajdują odpowiedź na ogólnie dostępnej stronie BIP-u, nie ma potrzeby powielania informacji
ogólnie

dostępnych.

Odnośnie

zaciągniętego

kredytu

w

2015

roku

to radni powinni znać kwotę i wiedzieć, na co był brany kredyt, ponieważ to Radni przyjmują uchwały w
sprawie budżetu gminy. Informacja ta jest także podana do publicznej informacji, znajduje się
w biuletynie.
Pan Tomasz Krzeszowiec Radny- poinformował, że działania Komisji Rewizyjnej są zgodne ze statutem.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – informuje, że projekt uchwały przygotowuje
pani Skarbnik i to ona sprawuje nad tym nadzór. Radni uchwalają, a nie opracowują projektu uchwały.
Pan Józef Kordas Radny – informuje, że od sześciu lat jest w Komisji Rewizyjnej, ale takiej sytuacji
jeszcze nie było, żeby bez sprawdzenia przez Komisję Rewizyjną przyjmować wykonanie budżetu. Jak
można głosować za czymś, co nie jest sprawdzone. Wszystko powinno być przygotowane
do sprawdzenia, ponieważ brak jest możliwości przeglądania segregatorów i szukania w stercie
dokumentów. Nie należy mieć pretensji do Radnych, gdyż nie mają oni czasu na szukanie szczegółowych
danych. Zauważył, że na pytanie dotyczące kredytu Pani Skarbnik pytanie mogłaby odpowiedzieć jednym

zdaniem.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy- informuje, że ma podobne zdanie w tym zakresie.
Pan Józef Kordas Radny – poinformował, że Rada musi być pewna, iż wnioskując o przyjęcie uchwały
absolutoryjnej robi to dobrze i wywiązuje się ze swoich obowiązków.
Pan Tomasz Krzeszowiec Radny – stwierdził, że chciałby zamknąć dyskusję w sprawie pracy Komisji
Rewizyjnej nad absolutorium. Radny stwierdził, że Komisja Rewizyjna wystosowała dwa pisma, w których
znajdowało się kilka pytań, na które Komisja otrzymała bardzo obszerne odpowiedzi. Radny stwierdził, ze
Komisja nie oczekiwała aż tak długich uzasadnień. Radny poinformował, że w dniu 24 maja odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na które została zaproszona Pani Skarbnik i odpowiadała na pytania
zadawane przez Członków Komisji Rewizyjnej. Posiadanie wcześniej zestawień i odpowiedzi było
niezbędne, gdyż pozwoliło na sformułowanie konkretnych pytań i wniosków.
Ad.7
Pani Bożena Szabłowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – złożyła sprawozdanie za 2015 rok z
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, co stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – podziękowała za owocną i pozytywną
współprace.
Pan Tomasz Krzeszowiec Radny- podkreślił, że praca Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach w
zakresie wspierania rodzin jest owocna i sukcesywna.
Ad. 8
Pan

Mariusz

Kowalski

-

Prezes

Wodociągów

Srebrnogórskich

–

złożył

sprawozdanie

z działalności spółki Wodociągi Srebrnogórskie za rok 2015, co stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Tadeusz Semczuk Radny– poprosił o przedstawienia kosztów utrzymania dróg podczas zimy, oraz na
drodze Koloni Lutomierz.
Pan Mariusz Kowalski – poinformował, że obecnie nie jest w posiadaniu takiej informacji
ale przedstawi ją telefonicznie.
Pan Tomasz Krzeszowiec Radny – oznajmił, że słyszał bardzo pochlebne opinie na temat zakupu sprzętu
na rzecz Wodociągów.
Pan Mariusz Kowalski - Prezes Wodociągów Srebrnogórskich – wyjaśnił, iż są duże straty,
ale udało się zakupić sprzęt w leasing tzw. KORELATOR - wyłapywanie fal szumu wody, lokalizacja
wycieku do 1m. Geofon pozwala słuchać szum wody najlepiej wieczorem, natomiast zamrażarka potrzebna
jest do wymiany wodomierza poprze zamrożenie cieczy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zapytała o koszt tych urządzeń.
Pan Mariusz Kowalski – informuje, że zamrażarka to koszt 3000 zł, natomiast geofon 27 000 zł.
Pan Tadeusz Semczuk Radny – zauważył, że jest problem z hydrantami w Różanej w razie pożaru trzeba
jechać po wodę do Owiesna lub Przedborowej, ale te urządzenia też są stare i napełnianie samochodu trwa
ok. 1 godz.

Pan Mariusz Kowalski – poinformował, że podejmie działania aby usprawnić hydranty.
Pani Jolanta Spychalska Radna - poprosiła o procentowe przedstawienie sytuacji spółki.
Pan Mariusz Kowalski – informuje że obecnie są to niewielkie koszty.
Pani sołtys Przedborowej Anna Gołdyn – zapytała jakie będą konsekwencje, gdy w śmieciach
segregowanych będą znajdowały się śmieci zmieszane - jakie to koszty jednostkowe.
Pan Mariusz Kowalski – poinformował, że należy zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie
segregacji, bo kary w tym zakresie są wysokie.
Pan Józef Kordas Radny- informuje, że na kilku sesjach rozmawiano na temat uruchomienia akcji
odnośnie segregacji odpadów. Należy zwiększyć świadomość mieszkańców czy np. kubek po kefirze nawet
brudny należy uznać jako plastik.
Pani Magdalena Tęsna – Pitner Sekretarz Gminy – poinformowała, że w placówkach oświatowych są
organizowane konkursy dotyczące świadomości segregacji np. z okazji „Sprzątania Świata”. Każdy
z mieszkańców otrzymał również informacje jak segregować śmieci.
Ad.9
Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice Pan Dariusz Buła –
złożył pisemne sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, co stanowi załącznik do
niniejszego protokołu. Sprawozdanie to odczytała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra
Tanona.
Ad.10 - 15
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:
 projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony na Komisji i przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy
1. Uchwała Nr XVI /121/2016 z dnia 25 maja 2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 –
została przyjęta 11 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 1, głosów „przeciw” 0.
 projekt uchwały w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w
placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice.
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony na Komisji i przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy
2. Uchwała Nr XVI/122/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono
określone stanowiska w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice – została przyjęta 12

głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.
 projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony na Komisji i przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – informuje, że środki zostały przyznane na remontu organów
za porozumieniem proboszczów z poszczególnych miejscowości. Na spotkaniu z księżmi stwierdzono, że
bardzo trudna jest sytuacja w kościołach w Rudnicy i Lutomierzu.
3. Uchwała

Nr XVI/123/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – została przyjęta 11
głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 1, głosów „przeciw” 0.

 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategia Rozwoju
Gminy Stoszowice na lata 2016 – 2021.”
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony na Komisji i przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy.
4. Uchwała

Nr XVI/124/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji

społecznych projektu „Strategia Rozwoju Gminy Stoszowice na lata 2016 – 2021”- została przyjęta 12
głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.
 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Stoszowice.
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony na Komisji i przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy
5. Uchwała

Nr XVI/125/2016 z dnia 25 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice - została przyjęta 12
głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony na Komisji i przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy

6. Uchwała Nr XVI/126/2016 z dnia 25 maja 2016 r.- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. – została przyjęta 11
głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 1, głosów „przeciw” 0.
Ad.16-18
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że do Rady Gminy
w okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące pisma:
1. Pismo od Pana Mariusz Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zmiany
urzędowej nazwy miejscowości z dopiskiem Kolonia. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.
2. Pismo z Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich o udzielenie informacji czy gmina
działając na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie podjęła uchwałę dotyczącą przyznawania
stypendiów, nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla osób fizycznych. Rada Gminy nie
podejmowała uchwał w zakresie przyznawania stypendiów sportowych.
3. W dzienniku

Urzędowym Województwa

zamieszczono

zarządzenie

Nr

124

wojewody

dolnośląskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Stoszowice. Zarządza się wybory w okręgu wyborczym nr 4 w związku
z wygaśnięciem mandatu Janusza Eugeniusz Cendrowicza radnego z listy 18. Komitet Wyborczy
Wspólna Gmina. Datę wyborów wyznaczono się na 7 sierpnia 2016 r.
4. Życzenia z Nadleśnictwa Świdnica z okazji Dnia Samorządu

Terytorialnego obchodzonego

27 maja.
5. Pismo od Starosty Ząbkowickiego z dnia 16 maja 2016 o informacji, iż 18 czerwca odbędzie się
kolejna XVII edycja Powiatowego Rajdu Rowerowego.
Wnioski i interpelacje:
1. Pani Radna Jolanta Spychalska – wnioskuje o zmiany w uchwale Nr 11/9/2001 Rady Gminy
Stoszowice z dnia 29 marca 2007 r. § 4 ust. 2. Sprawa dotyczy zmiany terminu składania wniosków
z 31 marca na 30 września. Związane jest to ze zmianami terminów składania wniosków do Urzędu
Marszałkowskiego.
2. Pani Radna Jolanta Spychalska – prosi o interwencję u pana leśnika – dotyczy placu przy
Przedszkolu Publicznym w Przedborowej, gdzie złamała się gałąź lipy, która zagraża życiu
i zdrowiu najmłodszym.
3. Pani Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – wnioskuje o uregulowanie
i zakrycie rowu przy drodze wojewódzkiej nr 385 po lewej stronie na trasie Budzów – Srebrna Góra
od posesji nr 9a do nr 3 w miejscowości Stoszowice.
4. Pani Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – prosi o podjęcie działań
dotyczących utwardzenia terenu przy wjeździe z drogi wojewódzkiej na drogę gminną (między
posesją P. Tupaczyńskiego a posesją 9a), gdzie znajduje się „przystanek autobusowy” dla

wsiadających w kierunku – Ząbkowice Śląskie – oraz po przeciwnej stronie dla wsiadających w
kierunku Srebrna Góra. Podczas deszczu lub wiosennych roztopów osoby korzystające z transportu
publicznego, a przede wszystkim dzieci, grzęzną w błocie, co stanowi niebezpieczeństwo dla życia
ludzkiego. Zarówno „przystanek” jak i rów jest niechlubną wizytówką naszej wsi.
5. Ustny wniosek Pana Radnego Tomasza Krzeszowca - informuje, że jest potrzeba dokonania
przeglądu drzew rosnących przy drogach gminnych ponieważ stanowią zagrożenie dla
przejeżdżających ciągników rolniczych.
Ad.19
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zakończyła posiedzenie XVI sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła
Ewelina Potaczek

