PROTOKÓŁ NR XXIII/2016
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2016 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
GODZINA ROZPOCZĘCIA - 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 17:30
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Józefiak Marcin
2. Kordas Józef
3. Kowalczyk Tadeusz
4. Krzeszowiec Tomasz
5. Miechurska Violetta
6. Pilik Zdzisław
7. Spychalska Jolanta
8.Wild Dorota
9. Tanona Aleksandra
Radni nieobecni:
1. Cwanek Ewelina
2. Kubicz Tadeusz
3. Solińska Monika
4. Chmiel Joanna
5. Wronkowska Anna
6. Semczuk 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
Radca Prawny – Marek Ociepa
Ad. 1 – 2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XXIII sesję Rady Gminy
Stoszowice. Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła,

że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych, co wobec składu Rady
wynoszącego 15 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 Violettę Miechurską.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej - została przyjęta 8 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.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.
Radny Józef Kordas – poprosił o więcej informacji dotyczącej wprowadzenia do porządku obrad
ww. uchwały.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - poinformowała, że projekt uchwały polega między
innymi na uwzględnieniu nowych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku dotyczących:
 wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej dróg gminnych i drogi wojewódzkiej wraz
z infrastrukturą w obrębie Srebrnej Góry,
 wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej z funkcją
remizy strażackiej,
 wykonania dokumentacji dotyczącej zaprojektowania brakującego oświetlenia ulicznego
w gminie,
 wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej
rewaloryzacji dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych,
zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii – Twierdzy Srebrna Góra.
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - dodał, że wykonanie dokumentacji
projektowo budowlanej związanej z Twierdzą Srebrna Góra i dokumentacji związanej z drogą
wojewódzką wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Srebrna Góra uporządkuje część
estetyczną i wizerunkową ulicy Górnego Miasta. Gmina poniesie koszty opracowania dokumentacji
oraz złożenia wniosku (związanego ze środkami zewnętrznymi). Zarząd Województwa
Dolnośląskiego ma zapewnić wkład własny na poziomie 15%.
W tym momencie na sesję Rady Gminy przybył Tomasz Krzeszowiec

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że skład Rady wynosi
9 osób.
Poddany pod głosowanie wniosek w sprawie

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie

finansowej Gminy Stoszowice - został przyjęty 9 głosami „za”, „wstrzymujący się” 0 głosów,
„przeciw” 0 głosów.
Poddany pod głosowanie porządek obrad, z uwzględnioną poprawką, został przyjęty 9 głosami
„za”, „wstrzymujący się” 0 głosów, „przeciw” 0 głosów i przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Powołanie sekretarza obrad.

3.

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.

Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 września 2016 r.

5.

Sprawozdanie o działaniach Wójta Gminy Stoszowice w okresie międzysesyjnym.

6.

Przyjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

7.

Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lutomierz.

8.

Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Budzów.

9.

Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Srebrna Góra.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rudnica.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy (Wojewódzki Witold – Grodziszcze).
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. OSP).
13. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w 2017 roku.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o zmianę urzędowych nazw i rodzaju miejscowości.
15. Przyjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Nr IV/28/2006 Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przedborowa i Różana.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Stoszowice.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy za rok 2016.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stoszowice
z organizacjami pozarządowym i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
19. Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w „Lokalnym Programie
Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice”.
20. Przyjęcie

uchwały

w

sprawie

przeprowadzenia

konsultacji

projektu

zmian

w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice”.
21. Informacja z przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze
półrocze 2016 r. oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu.
22. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
23. Interpelacje i zapytania.
24. Odpowiedzi na interpelacje.
25. Zakończenie posiedzenia.
Ad 4
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem:
- protokołu nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 września 2016 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Stoszowice..
Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Gminy z dnia 28 września. 2016 r. - został przyjęty 8 głosami „za”,
1 głosie „wstrzymującym się”; 0 głosów „przeciw”.

Ad. 5
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił informacje o pracy Urzędu
w czasie od ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28.09.2016 r.
- 19 października w Urzędzie Gminy odbyły się warsztaty przygotowane przez LGD „Qwsi” dot.
celów LSR, przedsięwzięć i kryteriów wyboru operacji. Zainteresowane osoby mogły wysłuchać
informacji,

przygotowanych

przez

przedstawicieli

Dolnośląskiej

Agencji

Współpracy

Gospodarczej, dot. niskoprocentowych pożyczek dla firm.
- 19 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się
spotkanie poświęcone problemowi suszy. Zebranie zostało zorganizowane przez Pana Cezarego
Przybylskiego- Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wspólny kierunek działań ma na celu
uruchomienie dodatkowych środków gmin o niskich dochodach budżetowych, które będą mogły
ubiegać się o dofinansowanie na zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wodociągowanie miejscowości Przedborowa w związku
z ukończeniem dokumentacji na ww. prace.
Kolejne spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim ustalono pod koniec listopada 2016 r. na którym będą

poruszane propozycje w zakresie uruchomienia środków z rezerwy celowej rządu.
- 08 października 2016 r. odbył się kolejny Bal Seniora, tym razem zorganizowany został w
świetlicy wiejskiej w Przedborowej. Podziękowania należą się Pani Annie Gołdyn sołtysa Wsi
Przedborowa, Radzie Sołeckiej Przedborowa, uczniom Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w
Grodziszczu za przygotowanie programu artystycznego oraz sołtysowi Zbigniewowi Hojdusowi za
koordynację i urozmaicenie czasu seniorom.
- 14 października 2016 r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych obchodzono
Dzień Edukacji Narodowej.
W dniu 26 października 2016r. odbyło się przekazanie terenu budowy inwestycji dot. przebudowy
nawierzchni drogi w Lutomierzu na dz. nr 385/1. Planowane prace dot. przebudowy nawierzchni
odcinka o długości 365 m, wraz z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia, utwardzenia
i profilowania poboczy, wymiany istniejących przepustów na nowe obiekty. Czas realizacji został
określony do 05 grudnia 2016 r.
- 15 października 2016 r. złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na remont drogi Różana –
Grodziszcze.
- 15 października 2016 r. złożono wniosek na remont odcinka drogi wojewódzkiej w dolnej części
Srebrnej Góry.
- Trwają prace związane z usuwaniem awarii oświetleniowych w miejscowości Srebrna Góra na
Górnym Mieście oraz na ulicy Kąpielowej, Polnej, Jasnej. W związku z usuwaniem ww. awarii
został zwiększony budżet na prace oświetleniowe, które nie były planowane.
- Po monitach do Zarządu Dróg Powiatowych wykonano niewielki odcinek rowu za miejscowością
Przedborowa w kierunku Dzierżoniowa.
- 06 października 2016 r. na sesji Rada Miejska w Ząbkowicach Śląskich pozytywnie zaopiniowała
rozszerzenie aglomeracji Ząbkowice Śląskie o miejscowości: Stoszowice, Budzów, Srebrna Góra.
- 28 września 2016 r. na boisku „ORLIK” w Budzowie odbyło się oficjalne otwarcie filii WKS
Śląsk Wrocław w Gminie Stoszowice oraz pierwszy trening. Sekcja została utworzona po
podpisaniu przez GOKSiR w Stoszowicach umowy z WKS Śląsk Wrocław. Jest duże
zainteresowanie rodziców jeżeli chodzi o rozwój dzieci i młodzieży w naszej Gminie.
- 18 października br. w Dzierżoniowie odbyła się konferencja Obszaru Strategicznej Interwencji
w której wzięli udział przedstawiciele samorządów Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic. Gmina
Stoszowice jest na wysokim poziomie przy składaniu wniosków do PROW, natomiast nie zostały
uwzględnione wszystkie nasze wnioski.
- W dniu 26 października br. miało miejsce otwarcie ofert na stanowisko Sekretarza Gminy.
W kolejnym dniu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna na ww. stanowisko.
- Gminna Spółka Wodna działająca na terenie Gminy Stoszowice w br. zaplanowała wiele prac

związanych z melioracją rowów. Środki Gminnej Spółki Wodne to:
- 20.000,00 zł – z budżetu Gminy – składka Gminna,
- 7.000,00 zł – składki uzyskane od rolników,
- 10.950,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich,
- 47.338,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego,
- 25.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.
Budżet Gminnej Spółki Wodnej na koniec roku zamknie się kwotą ponad 110 tys. zł,
Gminna Spółka Wodna w br. wykona następujące prace remontowe:
- 3 przepusty w Żdanowie;
- rów w Lutomierzu,
- rów i przepust w Grodziszczu i w Rudnicy,
- rów w Srebrnej Górze (pomimo, że nie ma żadnego rolnika w spółce).
Radna Dorota Wild – zapytała – czy uchylenie uchwały w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego w Przeborowej i Różanej jest działaniem docelowym w celu regulowania krótszych
i łatwiejszych procedur.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że odstąpienie od zamiaru sporządzenia ww.
miejscowego planu podjęto decyzję o uchyleniu stosownej uchwały. Jest to uzasadnione
ułatwieniem właścicielom nieruchomości położonych w granicach Obrębu Przedborowa i Różana
w Gminie Stoszowice. Zgodnie ze zmianą przepisów o gospodarce nieruchomościami, która
nakłada obowiązek zawieszania postępowań w sprawie podziału nieruchomości, do czasu
uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego lub po wyłożeniu planu miejscowego
do publicznego wglądu. W związku z powyższym po wykonaniu dotychczasowej pracy
i rozliczeniu nakładów finansowych z projektantami została rozwiązana umowa, po to, żeby na
obszarze wiejskim regulować krótsze łatwiejsze procedury (nie jak w przypadku Srebrnej Góry
potrzebna jest zmiana planu, która kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych).
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że nie uczestniczyła
w sesji wrześniowej br. w związku z powyższym prosi o informację na temat zapisu w uchwale
o wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej - budowlano wykonawczej rewaloryzacji
dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji dydaktyczno-kulturalnych, zdegradowanych
i niedostępnych części pomnika Historii Twierdzy Góra - na które zabezpieczono środki
w wysokości pół miliona złotych. W związku z powyższym, czy zlecona dokumentacja nie będzie
służyła jako dokument (nie zrealizowanego zadania).
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że jest jedno z niewielu działań, gdzie jest
prowadzony nabór na wolne środki „na pomniki Historii” z dofinansowaniem 85%. W związku z

tym należy zrobić wszystko, aby wykonać prace (prawie w 100%) ze środków zewnętrznych.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona – zapytała jaką możemy pozyskać
maksymalnie kwotę z ministerstwa?
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że jest to kwota 5 mln euro, w skład tej kwoty
wchodzą: remont drogi wojewódzkiej, muru oporowego oraz Górna część Srebrnej Góry.
Radna Jolanta Spychalska – zapytała, czy budowa świetlicy wiejskiej z funkcją remizy
strażackiej w Budzowie będzie dotowana ze środków własnych, czy poprzez pozyskiwania środków
zewnętrznych.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że pochopnym stwierdzeniem byłaby budowa
nowej świetlicy bez wskazania źródeł finansowania. Na zebraniu wiejskim większość
społeczeństwa opowiada się za budową nowej świetlicy, widząc co dzieje się ze starymi obiektami,
które po remontach wymagają dalszych nakładów finansowych. Stanowisko w tej sprawie będzie
zależało od pozyskanych środków zewnętrznych na ww. zadanie. Jeżeli nie będzie odpowiednich
środków na remont starej świetlicy to będziemy szli w kierunku budowy nowego obiektu (pomysł
finansowania się pojawił przy „Odnowie Wsi” - nabór początek przyszłego roku”). Natomiast nie
ma takiej opcji budowanie świetlicy tylko i wyłącznie ze środków własnych. Na zebraniu wiejskim
mieszkańcy zdecydowali, żeby otrzymane środki z funduszu sołeckiego na rok 2017 przeznaczyć
na zakup dokumentacji.
Zdaniem Radnego Tadeusza Kowalczyka – budowa świetlicy na 200 osób miałaby racje bytu,
a tym samym większe możliwości utrzymania się ww. obiektu.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że takie obiekty powstały w gminach
ościennych z zapleczem gastronomicznym z liczbą miejsc na 120 osób, która jest liczbą optymalną.
Większy obiekt wymaga większych nakładów finansowych, który przez cały rok i tak nie będzie
do końca wykorzystany. Jest to temat pod dyskusję przy opracowywaniu budżetu na przyszły rok.
Wójt Gminy dodał, że Pani dyrektor Szkoły Podstawowej prosiła, żeby budowę świetlicy wiejskiej
rozważyć pod kątem potrzeb zajęć gimnastycznych dla dzieci i młodzieży, żeby w pełni
wykorzystać ten obiekt a tym samym uporządkować kwestię komunikacyjną na drodze
jednokierunkowej w kierunku szkoły, gdzie brakuje kompleksowego podpięcia, szczególnie
parkingu przy szkole.
Ad. 6 – 20
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

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

1. Uchwała Nr XXIII/142/2016) z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dopłat do taryfowych

grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków – została
przyjęta 8 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 1 głosie, „przeciw” - 0.
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lutomierz.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Nr XXIII/143/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lutomierz - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących
się” - 0 głosów, „przeciw” - 0 głosów
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Budzów.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
2. Uchwała

oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
3. Uchwała Nr XXIII/144/2016) z dnia 26 października w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Budzów - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0 głosów, „przeciw” - 0 głosów.
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Srebrna Góra.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
4. Uchwała

Nr XXIII/145/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Srebrna Góra - została przyjęta 9 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0 głosów, „przeciw” - 0 głosów.
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rudnica.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
5. Uchwała Nr XXIII/146/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rudnica - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących
się” - 0 głosów, „przeciw” - 0 głosów.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
6. Uchwała Nr XXIII/147/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - została przyjęta
9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosów, „przeciw” - 0 głosów..
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
7. Uchwała Nr XXIII/148/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - została przyjęta
9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosów, „przeciw” - 0 głosów...
 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017
roku.

Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
8.Uchwała Nr XXIII/149/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku - została przyjęta 9 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0 głosów, „przeciw” - 0 głosów.
 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o zmianę urzędowych nazw i rodzaju miejscowości.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
9.Uchwała Nr XXIII/150/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wystąpienia
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowych nazw
i rodzaju miejscowości - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosów,
„przeciw” - 0 głosów..
 Projekt uchwały o uchyleniu uchwały Nr IV/28/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przedborowa i Różana.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
10.Uchwałę Nr XXIII/151/2016 z dnia 26 października 2016 r. o uchyleniu uchwały
Nr IV/28/2006 Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przedborowa
i Różana - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosów, „przeciw” - 0
głosów.
 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Stoszowice.
11. Uchwała Nr XXIII/152/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 9 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0 głosów, „przeciw” - 0 głosów.
 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
12. Uchwała Nr XXIII/153/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu
gminy na rok 2016 - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosów,
„przeciw” - 0 głosów..
 Projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stoszowice
z organizacjami pozarządowym i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
13. Uchwała Nr XXIII/154/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowym i podmiotami, o których mowa w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 - została przyjęta 9
głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosów, „przeciw” - 0 głosów.
 Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w „Lokalnym Programie
Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice”.

Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
14. Uchwała Nr XXIII/155/2016 z dnia 26 października 2016 r o przystąpieniu do sporządzenia
zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice”- została przyjęta 9 głosami
„za”, „wstrzymujących się” - 0 głosów, „przeciw” - 0 głosów.
 Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmian w „Lokalnym
Programie Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice”.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
15. Uchwała Nr XXIII/156/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Stoszowice” - została
przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosów, „przeciw” - 0 głosów..
Ad. 21
Informacja z przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zapytała , czy są uwagi do złożonej
informacji. Poinformowała, iż wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku było przedstawione na
posiedzeniu Komisji i przyjęte pod obrady sesji Rady Gminy
Następnie przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie
wykonania – co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu..
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego ww. sprawozdania.
Ad.22 -24
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:
- pismo

Aktywności Młodych z Gorzowa Wlkp. w sprawie uwzględnienia w Programie

Współpracy zadania „promocja i organizacja wolontariatu” a co za tym idzie zarezerwowania
w przyszłorocznym budżecie środków na działania wolontariackie;
- pismo Pana Jacka Zawadzkiego w sprawie dofinansowania wydruku XVI-wiecznej mapy świata
do przedstawienia „DEUS EX MACHINA” , które odbędzie się w „Aniołku” w Srebrnej Górze;
- pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich dotyczące analizy oświadczeń
majątkowych radnych, a także wykaz radnych u których stwierdzono nieprawidłowości. Poprosiła
o złożenie wyjaśnień lub korekty oświadczenia majątkowego do dnia 15 listopada 2016 r.;
- pismo z Gminy Złotoryja w sprawie udzielenia wsparcia finansowego przeznaczonego
na likwidację skutków pożaru komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowej Ziemi;
- pisma ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica z przedstawieniem wyników
kontroli

przeprowadzonej

przez

Urząd

Kontroli

Skarbowej

we

Wrocławiu

zawartych

w załączonych protokołach w celu oczyszczenia Stowarzyszenia z przedstawionych zarzutów;

oraz przesłanie kopii wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczącego
stwierdzenia nieważności uchwały nr XII/90/2016 Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia
2016 roku.
- pismo Pana Krzysztofa Niebory – Prezesa Zarządu Twierdzy Srebrna Góra sp. z o.o dotyczące
podziękowania za dziewięcioletnią współpracę z Radą Gminy Stoszowice.
- pismo Pani Elżbiety Szopian w sprawie wyjaśnienia przez Komisję Rewizyjną przeprowadzenia
próby odwołania ww. z pełnienia funkcji Sołtysa Stoszowic.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - wyjaśnił Radnym procedurę zwołania zebrania wiejskiego
o odwołanie sołtysa miejscowości Stoszowice. Dodał, że konflikt powstał między Sołtysem, Radą
Sołecką i Mieszkańcami, a nie Wójtem. Zwołanie zebrania miało oczyścić i rozwiązać istniejący
problem.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona poddała pod głosowanie wniosek Pani
Elżbiety Szopian w sprawie próby odwołania z pełnienia funkcji Sołtysa Stoszowic.
wniosek - został przyjęty 8 głosami „za”, „wstrzymujący się” - 1 głos, „przeciw” 0 głosów.
Następnie przedstawiła dyplom przyznany wsi Stoszowice za zajęcie I miejsca za aktywne sołectwo
działające na terenie Powiatu i nagrodę główną w wysokości 3 tys. zł.
Pani Elżbieta Szopian – poinformowała, że zdobyta nagroda jest dużym plusem za uhonorowanie
Jej osoby jako sołtysa przez 10 letnią pracę społeczną, której się poświęciła, a zdobyte środki
zostaną przekazane na potrzeby świetlicy wiejskiej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że inne osoby również
brały udział przy osiągnieciu tego sukcesu. Natomiast całym koordynatorem tego przedsięwzięcia
była Pani Elżbieta Szopian – sołtys wsi Stoszowice.
Radny Tomasz Krzeszowiec – poinformował, że organ wykonawczy samorządu terytorialnego
w terminie do dnia 31 października, powinien przedkładać informację o stanie realizacji zadań
oświatowych za poprzedni rok szkolny.
Po wyjaśnieniach Wójta i Radcy Prawnego ustalono, że w miesiącu styczniu 2017 r. odbędzie się
sesja Rady Gminy poświęcona sprawom oświaty na temat reorganizacji placówek oświatowych na
terenie Gminy, informacja o wynikach egzaminacyjnych w szkole podstawowej i w gimnazjum itp.
Radna Jolanta Spychalska – prosiła o więcej informacji na temat utworzonego domu dziecka
w Srebrnej Górze.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że w związku z rezygnacją z prowadzenia
Domu Dziecka przez siostry zakonne w Bardzie i w Opolnicy na rzecz prowadzenia domu
spokojnej starości to część pracowników z rodzinnego Domu Dziecka w Bardzie,

będą

poprowadzić Dom Dziecka na terenie Gminy Stoszowice. Wynajęto budynek w miejscowości

Srebrna Góra, przy ulicy Jasnej. Na początek będzie tam przebywać maksymalnie
do

10 podopiecznych.

Wcześniej, kiedy funkcjonował Dom Dziecka w Bardzie mieszkanka Budzowa Pani Helena Wadas
co roku w okresie wiosennym organizowała zbiórkę żywności dla Domu Dziecka w Bardzie.
obecnie udało nawiązać się kontakt dalszej współpracy z Panią Heleną Wadas, a nowym Domem
Dziecka w Srebrnej Górze.
Radny Tomasz Krzeszowiec – przedstawił założenia funkcjonowania rodzinnych domów dziecka
oraz poinformował o procedurach obowiązujących przy realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona

zaprosiła Radnych i Sołtysów na

szkolenie, które odbędzie się 18 listopada 2016 r. o godz. 18:45 w Złotym Stoku na temat
zdobywanie funduszy sołeckich.
Jednocześnie poinformowała, że do 2 listopada br. należy potwierdzić swoją obecność,
Ad 25
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
ogłosiła zakończenie XXIII sesji Rady Gminy Stoszowice.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.

