PROTOKÓŁ NR XXIX/2017
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 17 maja 2017 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ
URZĘDU GMINY W STOSZOWICACH

Godzina rozpoczęcia obrad - 15:00
Godzina zakończenia obrad - 16:30
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Chmiel Joanna
2. Józefiak Marcin
3. Krzeszowiec Tomasz
4. Kowalczyk Tadeusz
5. Kubicz Tadeusz
6. Miechurska Violetta
7. Pilik Zdzisław
8. Spychalska Jolanta
9. Semczuk Tadeusz
10. Tanona Aleksandra
Radni nieobecni:
1. Solińska Monika
2. Cwanek Ewelina
3. Wild Dorota
(Listy obecności radnych i sołtysów stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego protokołu).
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy - Paweł Gancarz
Sekretarz Gminy - Iwona Aibin
Skarbnik Gminy - Katarzyna Cichoń
Kierownik Referatu Rozwoju - Małgorzata Chmiel
Ad. 1-2
Przewodnicząca Rady Gminy - Aleksandra Tanona otworzyła XXIX sesję Rady Gminy
Stoszowice. Powitała radnych przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego 13 osób stanowi
quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż nadzwyczajna
sesja Rady Gminy Stoszowice została zwołana na wniosek Wójta Gminy Stoszowice. Zwołanie

sesji nadzwyczajnej podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał w sprawie: zmian
w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2017 oraz w sprawie zmiany regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice.
Następnie zapytała, czy do porządku obrad są uwagi.
Poddany pod głosowanie porządek obrad został przyjęty 10 głosami „za”, wstrzymującymi
się”0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2017;
b/ w sprawie zmiany regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice.
5. Zamknięcie obrad.

Ad. 3
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Panią Violettę Miechurską. Pani Violetta Miechurska
wyraziła zgodę. Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej - została
przyjęta 10 głosami „za”.
Ad. 4
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2017 rok.
Poinformowała, że zmiany dokonane w planie budżetu wynikają:
1) z wprowadzenia dochodów w wysokości 150.000,00 zł, które stanowić mają dotację
z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przy
obiektach sportowych poprzez zakup trybun i szatni na boisko sportowe w Budzowie oraz zakup
szatni na boisko sportowe w Rudnicy i Przedborowej”. Wskazane dochody stanowią 75%
dofinansowania na realizacji zadania. Są to środki, o które aplikuje gmina w ramach konkursu pn.
Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017”.
2) z wprowadzenia planu wydatków w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania pn.
„Rozbudowa infrastruktury przy obiektach sportowych poprzez zakup trybun i szatni na boisko
sportowe w Budzowie oraz zakup szatni na boisko w Rudnicy i Przedborowej”,
3) ze zmniejszenia wydatków w kwocie 10.000,00 zł przeznaczonych na opracowanie
dokumentacji technicznej Wiaduktu Srebrnogórskiego,

4) ze zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez
gminę kredytów i pożyczek. Kwota zmniejszenia wydatków stanowi 42.000,00 zł,
5) z wprowadzenia planu wydatków wynosi 2.000,00 zł jako dotacji celowej dla Powiatu
Ząbkowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej
w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020”,
Dodała, że w pozycji w planie wydatków wkradł się błąd pisarski przy kwalifikacji budżetowej
- było 663, a powinno być 606. Zapis został poprawiony.
Głos zabrał Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz.
Poinformował, że ww. dotacja jest przeznaczona na infrastrukturę sportową, gdzie Gmina
otrzymała dodatkowy bonus 5 punktowy. W ubiegłym roku z inicjatywy Wójta Gminy
Stoszowice odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów gmin Wleń, Mirsk, Męcinka, Lubomierz,
Stara Kamienica i Kłodzko, na którym rozmawiano o wspólnym kierunku działania mającym na
celu poprawę sytuacji w miejscowości dotkniętych problemem, suszy i zainicjowanie
uruchomienia programów związanych z dotacjami celowymi budżetu państwa na zapobieganie
skutkom suszy. Wspólne stanowisko zostało przyjęte i przesłane do odpowiednich instytucji.
Na chwilę obecną nie ma wsparcia na wodociągowanie z różnych poziomów, ale Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeznaczył środki na infrastrukturę sportową.
Do wniosku zostały wybrane zadania, które były zgłaszane kilkakrotnie przy opracowaniu
strategii gminy, w tym strategii w poszczególnych sołectwach, takie jak:

 poprawa infrastruktury przy klubach sportowych w Przedborowej i w Rudnicy,
 brak trybun przy Orliku w Budzowie oraz odpowiedniego zaplecza (tzw. małej
kontenerowej szatni dla młodzieży), są to zadania, które zostały ujęte w naborze,
Kolejne zadania, które były zgłaszane w strategii to między innymi:

 dokończenie infrastruktury przy szkole pasywnej – dotyczy budowy bieżni
lekkoatletycznej (która była przewidziana),

 koncepcja boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Grodziszczu (temat
poruszany kilkakrotnie).

 kolejnym tematem to urządzenia do strzelnicy sportowej, siłowni wewnętrznej i siłowni
napowietrznej,

 pojawił się pomył adaptacji terenu zielonego przylegającego do Orlika-między parkiem,
tzw. mini boiska
do mieszkańców.
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Dodał, że wszystkie czynione zadania idą w kierunku rozwijania dyscypliny sportowej wśród
młodzieży i dopóki są środki zewnętrzne to należy z nich korzystać w celu poprawy

infrastruktury obiektów sportowych do poziomu lokalnego.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że budowa bieżni lekkoatletycznej
będzie kontynuowana przy następnym naborze, ze względu na krótki czas na sporządzenie
dokumentacji technicznej, termin realizacji zadania wyznaczony został na 31 października 2017
r.
Radna Jolanta Spychalska – zapytała, czy jest możliwość zagospodarowania boiska
przylegającego do szkoły, który na chwilę obecną szpeci.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - poinformował, że trwają rozmowy z Panią Dyrektor Ireną
Pachnicz i z Panem Dyrektorem Januszem Świstakiem w celu opracowania koncepcji na
wykorzystanie ww. placu.
Pani Elżbieta Szopian – sołtys miejscowości Stoszowice – zapytała, czy przewidziane jest
zagospodarowanie sali gimnastycznej w Stoszowicach.
Wójt Gminy Stoszowice - Pan Paweł Gancarz – poinformował, że w ramach dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego remontu doczekają się: budynek po Gimnazjum w Budzowie,
Szkoła Podstawowa w Grodziszczu, obiekt po byłej Szkole Podstawowej w Stoszowicach,
w którym umiejscowiony jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach prac przewiduje się wykonanie kompleksowej modernizacji trzech budynków,
polegającej m.in. na instalacji centralnego ogrzewania. Obiekty zostaną docieplone, dzięki czemu
ogrzewanie budynków przez zastosowanie pomp ciepła ma być dużo tańsze, gdzie odciąży
znacznie gminną kasę, poprawiając warunki bytowe dzieci oraz pracowników OPS. Po realizacji
projektu będzie również możliwe zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Stoszowicach,
a tym samym sali gimnastycznej w Stoszowicach.
Prace powinny się rozpocząć początkiem roku 2018 w okresie wakacyjnym w 2 budynkach
szkolnych. Jeżeli będą spełnione podstawowe kryteria to remont będzie prowadzony w budynku
w Stoszowicach w dolnej części łącznika (z pomysłem na strzelnicę) i na sali gimnastycznej
w (z możliwością łatwiejszego udostępnienia ww. sali dla młodzieży).
1. Uchwała Nr XXIX/193/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
2017 - została przyjęta 10 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.

Następnie Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń przestawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice.
Poinformowała, że do podjętej uchwały Rady Gminy Stoszowice w dniu 14 października 2015 r
wprowadza się zmianę segregacji odpadów:
- obecnie szkło będzie w worku w kolorze zielonym oraz dochodzą odpady ulegające biodegradacji
w worku w kolorze brązowym. Jest to dostosowanie uchwały do ustawy, która wchodzi od 1 lipca
2017 r.

2. Uchwała Nr XXIX/194/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice została przyjęta 10 głosami „za”,
wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.

W dalszej części posiedzenia Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że właściciel
działki o numerze 564 o powierzchni 0,5300 ha bez zabudowań, położonej w miejscowości
Budzów określił warunki jej sprzedaży na rzecz Gminy (z przeznaczeniem na budowę świetlicy
wiejskiej w Budzowie) za kwotę 150.000,00 zł.

W trakcie dyskusji Rada Gminy zajęła następujące stanowisko:
1. Negatywnie opiniuje się sprawę odpłatnego nabycia przez Gminę nieruchomości za kwotę
150.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do prowadzenia negocjacji o odpłatne nabycie nieruchomości za
kwotę 50.000,00 zł, która jest adekwatna do jej obecnego statusu prawnego.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Aleksandra Tanona
zakończyła XXIX/2017 obrady sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: Jolanta Borgula – Inspektor ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy

