PROTOKÓŁ NR XX/2016
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 19 SIERPNIA 2016 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 14:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 16:00
Radni nieobecni:
1. Joanna Chmiel
2. Tadeusz Kubicz
3. Monika Solińska
4. Dorota Wild
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 1 – 2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XX 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 14 osób stanowi
quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad. 6
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 10 głosami „za”.
Ad. 3-5
Następnie zwróciła się do Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – Pani Elżbiety Piątek
o przedstawienie wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy, przeprowadzonych w dniu
7 sierpnia 2016 r. oraz o wręczenie zaświadczenia o wyborze Radnego.
Elżbieta Piątek – przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach:
W dniu 07 sierpnia 2016 r. zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Stoszowice
w okręgu wyborczym nr 4 w Grodziszczu, obejmującym 1 mandat. Gminna Komisja Wyborcza
w Stoszowicach zarejestrowała jedną listę kandydatów na radnych zgłoszoną przez Komitet Wyborczy
Wyborców Grodziszcze – kandydat Marcin Adam Józefiak. W związku z tym, ze w okręgu wyborczym
nr 4 została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, mandat radnego bez przeprowadzania głosownia
uzyskał Pan Józefiak Marcin Adam z listy nr 1 KWW Grodziszcze.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Pani Elżbieta Piątek w imieniu Gminnej Komisji złożyła gratulacje
wybranemu radnemu, wręczając jednocześnie zaświadczenie o wyborze.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona poinformowała, że zgodnie z art. 23a ustawy
o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radny składa ślubowanie.

W związku z tym poprosiła Pana Marcina Józefiaka o złożenie ślubowania.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przystąpiła do kolejnego punktu posiedzenia,
którym było złożenie ślubowania przez radnego. Poprosiła Marcina Adama Józefiak o powstanie
i odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców” Pan Marcin Adam Józefiak wypowiedział słowa „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Po złożeniu ślubowania przez radnego Marcina Adama Józefiak Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Aleksandra Tanona - poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, według ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób.
Ad. 6
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – wnioskowała, żeby w punkcie 4 po wyrazie
wybór Radnego dopisać słowa „ i złożenie ślubowania przez Radnego” .
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnioną poprawką został przyjęty 11 głosami „za”,
„wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów w wyborach
uzupełniających zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2016 r.
4. Wręczenie zaświadczenia stwierdzającego wybór Radnego i złożenie ślubowania przez Radnego.
5. Powołanie sekretarza obrad.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Stoszowice:
Nr XVI/2016 z dnia 25.05.2016 r.
Nr XVIII/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.
Nr XIX/2016 z dnia 06.07.2016 r.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy w czasie od ostatniej sesji.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
11. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie XX sesji Rady Gminy.

Ad. 7
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem:
- protokołu nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25.05.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Stoszowice..
Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy z dnia 25 maja 2016 r. - został przyjęty 11 głosami „za”,
0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
- protokołu Nr XVIII/2016z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24.06.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Stoszowice..
Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2016 r. - został przyjęty 11 głosami „za”,
0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
- protokołu Nr XIX/2016 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 06.07.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Stoszowice..
Protokół Nr XIX2016 z sesji Rady Gminy z dnia 07 lipiec 2016 r. - został przyjęty 11 głosami „za”,
0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 8
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił informację o pracy w czasie
od ostatniej sesji Rady Gminy.
- trwają prace w sprawie ogłoszenia przetargu na zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Budzowie. W ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim w roku 2016”
przyznano dotację w kwocie 80 tys. zł. W budżecie gminy na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 700
tys. zł. Z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego otrzymano kwotę 171.800 tys. zł. Z Państwowej
Straży Pożarnej otrzymano kwotę w wysokości 100 tyś zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obiecana kwota w wysokości 80 tys. zł. Wystąpiono również o wparcie
finansowe na ww. zadanie do dyrektora Lasów Państwowych i Firm Ubezpieczeniowych (czkamy na
odpowiedź ). Ze strony Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich otrzymano negatywną odpowiedź
z informacją, iż nie dysponują środkami na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Zgromadzona kwota
dofinansowania to 431.800 zł (czyli 60% przy założeniu, że zakup wozu będzie na poziomie 700 tys. zł.)
Na ogłoszone postępowanie przetargowe wpłynęły dwie oferty. W dniu 18 sierpnia unieważniono
rozstrzygnięcie przetargu, z tego względu, że kwota podana w ofertach przewyższyła wartość środków
zabezpieczonych w budżecie. W związku z powyższym ogłoszono kolejny przetarg.
- dobiega zakończenie przebudowy nawierzchni drogi w Jemnej. Przy realizacji zadania udało się zawrzeć
porozumienie z Nadleśnictwem Bardo, które wykonało remont przepustu na ww. drodze.
- zainicjowane jest spotkanie w sprawie zniszczonego przepustu na ul. Ogrodowej w Srebrnej Górze (nie
udało się ustalić sprawcy). Jeżeli mieszkańcy znają sprawcę tego zdarzenia są proszeni o informację
- planowany jest remont drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Wolibórz – Srebrna Góra (długość 2,175
km). Inwestorem zadania jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Przebudowa polegać będzie na poprawieniu
stanu nawierzchni jezdni i poboczy, odmuleniu rowów przydrożnych i wymianie uszkodzonych przepustów.

Długo oczekiwana inwestycja rozwiąże problemy związane ze złym stanem technicznym. Prowadzone są
także starania w pozyskiwaniu środków na przebudowę pozostałych części nawierzchni w Srebrnej Górze
oraz budowy chodników.
- trwają prace związane z przebudową kominów w budynkach świetlicy wiejskiej w miejscowościach Jemna
oraz Rudnica. Remontu wymaga również budynek w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach. Koszt tego
przedsięwzięcia to kwota 10 tys. zł. Dodatkowo należy wykonać przeglądy techniczne obiektów
budowlanych i założyć książki obiektu - jest to kolejny wydatek rzędu 16 tys. zł. Nie wykonanie
powyższych prac wiąże się z odmową ubezpieczenia budynków gminnych.
- Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosiła przetargi na prace przy obiektach: w Rudnicy (zabezpieczenie
ruin Pałacu); w Grodziszczu (prace rozbiórkowe obiektu przy „pałacu”); w Stoszowicach (przebudowa
budynku gospodarczego).
- przy wsparciu pracowników interwencyjnych trwają prace związane z uporządkowaniem trasy kolei
Sowiogórskiej (od drogi wojewódzkiej w kierunku wiaduktu Żdanowskiego, aż do mostu żelaznego
w Srebrnej Górze). Z chwilą wykonania cięć pielęgnacyjnych przez Lasy Państwowe będzie możliwość
przemieszczania się po trasie „dawnej kolejki” (od dołu Srebrnej Góry do przełęczy dwóch wiaduktów).
- w dniu 25 lipca br. w Urzędzie Gminy Stoszowice z inicjatywy Wójta Pawła Gancarza odbyło się spotkanie
wójtów i burmistrzów gmin województwa dolnośląskiego, które jak w ubiegłym roku Gmina Stoszowice,
zmagają się z problemem suszy. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy z gmin: Wleń, Mirsk, Męcinka,
Leśna oraz Lubomierz. Rozmawiano o wspólnym kierunku działań mającym na celu poprawę sytuacji
w miejscowościach dotkniętych problemem suszy i zainicjowanie uruchomienia programów związanych
z dotacjami celowymi z budżetu państwa na zapobieganie skutkom suszy. Czynniki atmosferyczne wskazują,
że problemy mogą się pojawić w kolejnych miejscowościach min. w Przedborowej. Wspólne stanowisko
zostało przyjęte i przesłane do odpowiednich instytucji w miesiącu sierpniu, a początkiem września br. jest
zainicjowane spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim.
- w ostatnich miesiącach pracownicy Urzędu Gminy odwiedzili mieszkańców Stoszowic, Budzowa oraz
Żdanowa w celu przeprowadzenia ankiety dotyczącej rozpoznania w sprawie przyłączenia nieruchomości
do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to na podjęcie

działania zmierzającego w kierunku

rozwiązania problemu ścieków na odcinku Stoszowie, Budzów, Żdanów i części Srebrnej Góry, a być może
całej Srebrnej Góry z tego względu, iż dotychczasowa oczyszczalnia w tej miejscowości nie spełnia
oczekiwań.
- w dniach 21 i 22 lipca br. Wójt Paweł Gancarz gościł z wizytą na Ukrainie. W trakcie wizyty osiągnięto
trzy cele:
1) nawiązanie współpracy pod kontem złożenia wniosku do Fundacji Polsko-Ukraińskiej na dofinansowanie
wymiany młodzieży. Podziękowania należą się Pani Jolancie Spychalskiej za pomoc w opracowaniu
wniosku, który został złożony 04 sierpnia 2016 r. Wniosek zakłada wymianę 8 osób z naszej szkoły i 8 osób
z gminy Obertyn na Ukrainie).
2) współpraca na zasadzie miast partnerskich.

3) opieka nad mogiłami przodków dużej części mieszkańców przesiedlonych z terenów wschodnich na
odzyskane ziemie, które ulegają ciągłej degradacji - głównie przez czynniki atmosferyczne, przyrodę.
Wymagają one koniecznej interwencji.
- 13 sierpnia 2016 r. w Srebrnej Górze miała miejsce najbardziej widowiskowa impreza rowerowa w Polsce
„TOWNHILL”.
- w miesiącu wrześniu br. rozpoczną się serie zebrań wiejskich mające na celu podjęcie uchwał w sprawie
funduszu sołeckiego.
Na zakończenie wystąpienia Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o oddawanie głosów na Twierdzę
w konkursie ”Wielkie odkrywanie Dolnego Śląska. Zajęcie dobrego miejsca będzie skutkowało reklamą
w lokalnych i regionalnych mediach na kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Głosy mogą być wysyłane poprzez
sms, internet i facebook.
Kolejna prośba to ustosunkowanie się do uwag w sprawie projektu herbu, flagi i insygniów, które zostały
przesłane przez komisję heraldyczną.
Następnie w imieniu swoim i Pani Sołtys Anny Gołdyn, Pan Wójt zaprosił wszystkich zebranych na dożynki
Gminne, które odbędą się w miejscowości Przedborowa w dniu 28 sierpnia 2016 r.
Radna Jolanta Spychalska – zwróciła się z prośbą o informację na temat dowozu uczniów do przedszkoli
i szkół.
Paweł Gancarz – Wójt Gminy Stoszowice – poinformował, że w wymaganym terminie do przetargu
stanęły dwie firmy:
- Krajowy Transport Drogowy Grzegorz Gorczyca z Nowej Rudy
- „Ferduś” Ferdynand Dragulski ze Stoszowic.
Limit kilometrów wynosi 75 tys., w tym ilość autobusów wzrosła z 3 do 4. Zaoferowana cena oferty brutto
przez Krajowy Transport Drogowy z Nowej Rudy to kwota 223 500,00 zł, a Firma „Ferduś” Ferdynand
Dragulski zaoferowała kwotę w wysokości 385 500,00 zł. Dodał, że pomimo zwiększenia limitu kilometrów,
zwiększenia liczby autobusów oraz zmiany siatki szkół, wydatki zostaną na poziomie podobnym do roku
poprzedniego.
Ad. 8
Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał:
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Paweł Gancarz Wójt Gminy – poinformował, że w ramach naboru ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski wskazanych było początkowo 20 dróg do remontu. Po wstępnej weryfikacji i sporządzeniu
dokumentów oraz wysłaniu wniosków do Urzędu Marszałkowskiego złożonych zostało 12 dróg, które mogły
otrzymać

dofinansowanie

(początkiem

roku

2016

gmina

zamknęła

się

w

limicie

kosztów

w wysokości 4 mln zł.). Po kolejnych weryfikacjach dokonanych przez Urząd Marszałkowski do remontu
zakwalifikowano 8 dróg. Powodem była zmiana odnosząca się do liczenia współczynnika punktowego przez
Urząd Marszałkowski. Wójt dodał, że droga w Przedborowej jest na wysokim miejscu. Zakwalifikowano
następujące drogi należące do Gminy:
 droga w Przedborowej uzyskała 28 miejsce (z przyznaniem dofinansowania przez Urząd
Marszałkowski pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr742),
 droga w Budzowie jest na 84 miejscu,
 dogi w Stoszowicach na 86,87 i 88 miejscach,
 droga w Grodziszczu na 98 miejscu
 droga w Różanej na 102 miejscu.
Limit środków z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 70 mln zł, natomiast złożonych wniosków z całego
województwa jest około 220. Po przeliczeniu środków starczy tylko do 77 miejsca. Gmina cały czas zabiega
o pozyskanie środków na dofinansowanie remontu kolejnych dróg.
1. Uchwała Nr XX/134/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 11 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się”
0, głosów „przeciw” 0.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:


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

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Pan Mieczysław Zięba – sołtys miejscowości Różana – poprosił o wyjaśnienie, kto zajmie się
utrzymaniem terenu parku, jeżeli że dzierżawa obejmuje wyłącznie nieruchomość zabudowaną budynkiem
po byłej szkole i teren wokół budynku.
Radna Jolanta Spychalska – dodała, że porządkowaniem parku zajmowały się dzieci przy wsparciu szkoły
i konserwatora szkolnego. W związku z powyższym kto będzie odpowiedzialny za ww. sprawy?.
W trakcie dyskusji Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że ww. obowiązki przejmie Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach.
Radni zasugerowali, żeby w umowie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji znalazł się zapis
odnoszący się o odpowiedzialności za utrzymanie parku i terenu wokół szkoły.
2. Uchwała Nr XX/135/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżaw - została przyjęta 11 głosami „za”, głosów
„wstrzymujących się” 0, głosów „przeciw” 0.
Ad. 11 - 13
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że do biura Rady Gminy
Stoszowice wpłynęło pismo Wojewody Dolnośląskiego. dotyczące podtrzymania w całości złożonej skargi
z dnia 17 marca 2016 r. nr NK-N.4131.124.2.2016.KW na uchwałę nr XII/90/2016 Rady Gminy Stoszowice

z dnia 22 stycznia 2016 r.
W dniu 19 sierpnia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie finansowe
z działalności Ośrodka. Dodała, że ww. sprawozdanie finansowe oraz wykonanie z budżetu za I półrocze
będą omawiane na kolejnych sesjach Rady Gminy.
Wnioski i interpelacje:
Radny Józef Kordas – poinformował, że przy pracach związanych z położeniem kabla w poboczu
ul. Polnej w Srebrnej Górze doszło do poważnego zniszczenia asfaltu (znaczne pęknięcia asfaltu).
Uszkodzenia najprawdopodobniej wynikają z niewłaściwego zagęszczenia pobocza, w wyniku
przeprowadzonych prac.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – złożyła wniosek o następującej treści
„W związku z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.01.2016 t. Sygn. Akt VI Aca 1941/14
oraz prawomocnej decyzji RWR 37/2015 z dnia 23.11.2012 r. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (...) - Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o. o. naruszyły zakaz wynikający z treści art. 9 ust. 1
i ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, czyli zakazu nadużywania pozycji dominującej
na rynku właściwym, przez narzucanie przez spółkę uciążliwych warunków umów, przynoszących
nieuzasadnione korzyści: Wnoszę o przygotowanie nowego projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, a następnie po zatwierdzeniu przez Radę Gminy regulaminu wyegzekwowanie
od Spółki zmiany umów pomiędzy Spółką a odbiorcami, z uwzględnieniem w/w wyroku i decyzji oraz
obowiązującymi przepisami prawa. Do podstawowych zadań własnych gminy należy m.in. gospodarka
wodna, wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji (...). Uprzejme proszę o rzetelną odpowiedź
z określeniem terminów ”.
Wójt Gminy Pana Paweł Gancarz – poinformował, że w ubiegłym roku ww. sprawa była poruszona
na sesji Rady Gminy. Natomiast Radni sugerowali, że do sprawy wrócą po wydaniu Wyroku przez UOKIK.
W związku z powyższym

Prezes Wodociągów przygotuje projekt

regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków i przedstawi Radnym na sesji.
Pan Mieczysław Zięba – sołtys miejscowości Różana – zasugerował, żeby przy rozpoczęciu prac
związanych z boiskiem w Różanej w pierwszej kolejności zlecić okazanie granic.
Ad 14
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona ogłosiła
zakończenie XX sesji Rady Gminy Stoszowice.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.

