PROTOKÓŁ NR XXII/2016
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
GODZINA ROZPOCZĘCIA - 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 16:40
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Chmiel Joanna
2. Józefiak Marcin
3. Kordas Józef
4. Kowalczyk Tadeusz
5. Krzeszowiec Tomasz
6. Miechurska Violetta
7. Pilik Zdzisław
8. Semczuk Tadeusz
9. Spychalska Jolanta
10.Wild Dorota
11. Wronkowska Anna
Radni nieobecni:
1. Cwanek Ewelina
2. Kubicz Tadeusz
3. Solińska Monika
4. Tanona Aleksandra
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
Ad.1 - 2
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Joanna Chmiel – otworzyła XXII sesję Rady Gminy

Stoszowice. Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła,
że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
Ad. 3
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Joanna Chmiel – zapytała, czy są do niego uwagi.
Porządek obrad został przyjęty – 10 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów
„przeciw” i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy w czasie od ostatniej sesji.
6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19.08.2016 r.
7. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 12.09.2016 r.
8. Przyjęcie uchwał:
a)

o zmianie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Budżetowej:

b)

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy .

9. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Zakończenie
W tym momencie na salę obrad przybył Radny Józef Kordas.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Joanna Chmiel – stwierdziła, że skład Rady wynosi
11 radnych.
Ad.4
Realizując kolejny punkt posiedzenia Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Joanna Chmiel
zaproponowała na sekretarza obrad Panią Violettę Miechurską.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej została przyjęta 10 głosami „za”.
1 głosem „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 12.09.2016 r.
- we wszystkich miejscowościach odbyły się zebrania wiejskie, na których przyjęto uchwały
w sprawie przeznaczenia środków w ramach funduszy sołeckich w roku 2017;
- 13 września 2016 r. miało miejsce kolejne spotkanie w Gminie Wleń w zakresie pozyskania
środków na przeciwdziałania skutkom suszy. Wójt Pan Paweł Gancarz poinformował, że więcej
o suszy będzie można usłyszeć pod nazwą „Teraz wieś”, który częściowo został nakręcony na
terenie Gminy Stoszowice (bez ponoszenia wydatków po stronie Gminy). Jest to jeden z elementów
promocyjny naszej Gminy,
- 02 października 2016 r. o godz. 12:30 nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej Alicji
Szermer – wieloletniego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Harmonogram całego
przedsięwzięcia znajduje się stronie internetowej Gminy.
- 08 października 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Przedborowej odbędzie się bal seniora.
Organizatorami są: Gmina Stoszowice, Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach, Sołtys
Przedborowej wraz z Radą Sołecką. Więcej informacji można zasięgnąć u sołtysów.
Zabierając głos Radny Józef Kordas – poinformował, że Pani Alicja Szermer była skromną
osobą, a zarazem ostatnią, która wyraziłaby zgodę na odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej
Jej imieniem. Dodał, że w przyszłości należy, w takiej kwestii, zasięgnąć szerszej konsultacji wśród
mieszkańców.
Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz – poinformował, że Stowarzyszenie Artystyczne
z Poznania oraz mąż Pani Alicji Szermer zwrócili się do Urzędu w formie pisemnej
o zamieszczeniu tablicy upamiętniającej. Wobec braku sprzeciwu Radnych złożono wniosek do
konserwatora zabytków i uzyskano zgodę na umieszczenie tablicy pamiątkowej.
Sekretarz Gminy Pani Magdalena Tęsna Pitner – dodała, że tablica ma być wykonana z brązu
o wymiarach 44x43 cm umieszczona na elewacji (boczno południowej) kościoła poewangelickiego
w Srebrnej Górze. Przypomniała również, że pismo w tej sprawie skierowane było do
Przewodniczącej Rady Gminny Stoszowice i radni zostali z nim zapoznani.
Radna Jolanta Spychalska – poinformowała, że Pani Alicja Szermer bardzo oddana kulturze.
Wszystkie imprezy, które robiła były perfekcyjnie dopracowane. Dodała, że w kwestii kultury była
postacią bardzo istotną.
Zakończając dyskusję Radny Józef Kordas – poinformował, że podtrzymuje swoją wypowiedź,
żeby przed podjęciem ważnych decyzji w sprawie Gminy zasięgać opinii Rady i mieszkańców.
Ad. 6-7

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem:
- protokołu nr XX/2016 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 19.08.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Stoszowice..
Protokół Nr XX/2016 z sesji Rady Gminy z dnia 19.08. 2016 r. - został przyjęty 11 głosami „za”,
0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
- protokołu nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 12.09.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Stoszowice..
Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy z dnia 12.09. 2016 r. - został przyjęty 11 głosami „za”,
0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 8
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Joanna Chmiel przedstawiła projekt uchwały w sprawie
powołania członka Komisji Budżetowej:
Projekt uchwały został przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy na posiedzeniu połączonych Komisji
1. Uchwała nr XXII/140/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania członka Komisji
Budżetowej - została przyjęta – 11 głosami „za”, 0 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw”:
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Joanna Chmiel

- przedstawiła projekt uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy .
Pani Elżbieta Szopian – sołtys miejscowości Stoszowice zapytała kto będzie dzierżawcą na świadczenie
usług cateringu i wydawania posiłków.
Sekretarz Gminy Pani Magdalena Tęsna Pitner - poinformowała, że dotychczasowy dzierżawca Pani
Barbara Laska, która świadczy usługi cateringu dla dzieci z terenu Gminy Stoszowice.
1. Uchwała nr XXII/141/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - została przyjęta – 11 głosami „za”, 0 głos
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw”:.

Ad. 9-11
Radna Dorota Wild – zapytała, czy w związku z zamówieniem nowych tablic ogłoszeniowych
jest przewidziana wymiana tablic informacyjnych usytuowanych na przystanku i przy Górskiej
Perle w miejscowości Srebrna Góra, ponieważ są one w bardzo złym stanie.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że jest przewidziany montaż tablic
ogłoszeniowych we wszystkich sołectwach, w tym trzy tablice w miejscowości Srebrna Góra.
Tablice informacyjne, które są mocno zniszczone zostaną odnowione.
Radna Dorota Wild – ponowiła swój wniosek na wykonanie w pierwszej kolejności tablicy
informacyjnej, która jest usytuowana pod wiatą przystankową w miejscowości Srebrna Góra.
Dodała, że na ww. tablicy brakuje tekstu, a przy tym jest wybita duża dziura.

Zbigniew Hojdus – sołtys miejscowości Srebrna Góra zwrócił się z prośbą o interwencję
w sprawie zdewastowania drogi gminnej przez dziki w miejscowości Srebrna Góra (w kierunku
Pana Żubryna).
Radna Dorota Wild - zapytała, czy jest możliwość rozgraniczenia ścieżek pieszych od ścieżek
rowerowych lub ustalenie poprzez zaznaczenie na mapkach jakie trasy-szlaki w jaki sposób i przez
kogo będą użytkowane (turystycznie czy ekstremalnie przez rowerzystów). Zaproponowała aby
w tym zakresie opracować mapkę z wyznaczeniem tras.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że regularnie jest drukowana mapka przez
strefę MTB Sudety, na której są naniesione wszystkie trasy rowerowe dostępne w Gminie. Dodał,
że na spotkaniu Stowarzyszenia Turystycznego Gór Sowich poruszano kwestie utrzymania tras
narciarskich jak również ścieżek rowerowych. Zdaje sobie sprawę, iż wzmożenie ruchu
turystycznego rodzi pewne trudności dla uczęszczających po lesie turystów jak i rowerzystów.
W związku z powyższym wszelkie uwagi i sugestie są wyjaśniane na bieżąco. Poinformował także,
że mieszkańcy ul. Ogrodowej wnioskowali o zamontowanie tzw. chopek z uwagi na to, że z dużą
prędkością poruszają się tam firmy wożące rowery na szczyt góry. W związku z tym, że są to tylko
dwie firmy będą prowadzone rozmowy z przedstawicielami tych podmiotów w zakresie
ograniczenia prędkości i częstotliwości poruszających się tam pojazdów, bez konieczności
stawiania znaków, elementów infrastruktury dedykowanych tylko do tych dwóch podmiotów.
Radny Tadeusz Kowalczyk - poinformował, że w Bielawie w kierunku Wielkiej Sowy z tras
korzystają wspólnie rowerzyści i turyści, tam nie ma żadnego problemu.
Radna Wioletta Miechurska – poinformowała, że w miejscowości Budzów po numerem 6
nie działa oświetlenie uliczne.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Joanna
Chmiel ogłosiła zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy Stoszowice.
Protokół sporządziła:
J.B.

