PROTOKÓŁ NR XXVII/2017
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 29 marca 2017 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ
URZĘDU GMINY W STOSZOWICACH
Godzina rozpoczęcia obrad - 15:00
Godzina zakończenia obrad - 18:15
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
11. Wild Dorota
Radni nieobecni:
1. Solińska Monika
2. Cwanek Ewelina
(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
Radca Prawny - Marek Ociepa
Prezes „Twierdzy Srebrna Góra” Sp. z o.o. - Emilia Pawnuk
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach - Bożena Szabłowska
Sołtysi Gminy Stoszowice
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - otworzyła XXVII sesję Rady Gminy
Stoszowice. Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego
13 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ad.2
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 11 głosami „za”.
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Ad.3
Nawiązując do porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim radnym. Przewodnicząca Rady
Gminy Pani Aleksandra Tanona – zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Sekretarz Gminy Pani Iwona Aibin – zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoszowice, dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – zwrócił się z prośbą, o wprowadzenie do porządku obrad sprawozdania
z działalności Spółki „Twierdza Srebrna Góra” - po punkcie 4.
Zatem przedstawiony porządek obrad poddano pod głosowanie. Poddany pod głosowanie porządek
z uwzględnionymi poprawkami - został przyjęty 11 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw
głosów „0” i przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy Stoszowice.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Powołanie sekretarza obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVI/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2017 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki „Twierdza Srebrna Góra”.
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2017 roku.
Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego
w Ząbkowicach Śląskich na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej
w Powiecie Ząbkowickim” w latach 2017-2020.
Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Przyjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.
Przyjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoszowice,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Stoszowice za 2016 r.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
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w roku 2016.
19. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Zakończenie XXVII sesji Rady Gminy.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu nr XXVI/2017 z posiedzenia sesji Rady Gminy
Stoszowice z dnia 27 lutego 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - zgłosiła do protokołu uwagi Radnych: Jolanty
Spychalskiej, Tomasza Krzeszowca. Uwagi zostały zgłoszone przed sesją Rady Gminy.
Protokół Nr XXVI/2017 z posiedzenia sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 lutego 2016 r.
z uwzględnionymi uwagami – został przyjęty 11 głosami „za”, wstrzymującym się „0” głosem, przeciw
głosów „0”.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Spółki „Twierdza Srebrna Góra”.
Na prośbę radnych Prezes Spółki „Twierdza Srebrna Góra” Pani Emilia Pawnuk - omówiła
i zaprezentowała pokaz multimedialny dotyczący obiektu fortyfikacyjnego – „Twierdzy Srebrna Góra”,
w szczególności w zakresie planu rewaloryzacji do 2020 r. - co stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Pani Prezes poinformowała, że „Twierdza Srebrna Góra” otwiera się na różnego rodzaju formy współpracy
ze Stowarzyszeniami, mającymi nierzadko ciekawe plany na różne formy integracji i spędzania wolnego
czasu. Podkreślając, że z kilkoma stowarzyszeniami podjęto już wspólne działania związane z naborami
na dotowanie organizacji pozarządowych i zaplanowanie działań - takich jak przedsięwzięcia kulturalnooświatowe, propagowanie integracji międzypokoleniowej tj. harcerzy, popularyzacja historii, które mają się
odbyć na DONJONIE w 2017 r. Ponadto poinformowała, że na bieżąco wzbogacany jest księgozbiór
w fortecznym sklepiku o zapomniane pozycje dot. Twierdzy i miasteczka Srebrna Góra, będące źródłem
wiedzy dla historyków, krajoznawców i miłośników regionu. Z inicjatywy zarządu spółki już dwukrotnie
przedstawiono w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich żywe lekcje
historii. Dodatkowo utrzymywana jest współpraca z organizacjami takimi jak: Turystyczna Trzynastka,
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Szlak Tajemniczych podziemi. Ciągle omawiane są nowe pomysły
działań promocyjnych, które pozwolą oddać Twierdzy należyte jej miejsce wśród najbardziej
rozpoznawalnych atrakcji historyczno-turystycznych regionu. Z uwagi na ograniczone zasoby pracowników
i sporo czynności niezbędnych do wykonania wystąpiono z pismem do Zakładu Karnego o nieodpłatne
udostępnienie trzech skazanych oraz do Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich o wyrażenie
zgody na przyjęcie dwóch stażystów.
W związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem tj. 15 rocznicą ustanowienia w Gminie Stoszowice,
pierwszego w Polsce Fortecznego Parku Kulturowego, planowana jest w tym roku konferencja, z udziałem
wielu gości, celem podsumowania minionego okresu, omówienia bieżących spraw i planów na przyszłość.
Plany inwestycyjne Spółki na najbliższe lata to między innymi: prowadzenie prac zabezpieczających
i remontowych przy współudziale środków zewnętrznych oraz udostępnianie nowej przestrzeni dla turystów.
W miesiącu lutym br. otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie
w wysokości 500 000 zł na prace remontowe. Kwota ta zostanie przeznaczona na wykonanie remontu
i odbudowy Bastionu Górnego. Kolejną przyznaną dotacją jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego w kwocie 40 000 zł, która pozwoli wykonać kolejne zabezpieczenia oraz
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remont murów Twierdzy.
Następnie Pani Emilia Pawnuk omówiła i przedstawiła opinię prawną związaną z zarzucaniem przez
oferenta „Public Projects Management” Sp. z o.o. czynności dokonanej przez Zamawiającego tj. „Twierdzę
Srebrna Góra” Sp. o. o. niezgodnej z przepisami prawa, która w ocenie firmy polegała na przeprowadzeniu
postępowania o zamówienie publiczne i wyboru wykonawcy niezgodnie z przepisami ustawy - Prawo
zamówień publicznych (zadanie pn. „Zarządzenie projektem i inwestora zastępcze dla projektu
pn. Adaptacja i restauracja Pomnika Historii – Twierdza Srebrna do celów muzealnych i turystycznych wraz
z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku).
Głos zabrał - Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz.
Poinformował, że kolejny projekt realizowany przez Spółkę, pozwoli na adaptację i restaurację części
Twierdzy do celów muzealnych i turystycznych oraz utworzenie nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych
częściach zabytku. Najważniejsze elementy projektu to przede wszystkim remont i wzmocnienie
zniszczonych murów, a także przedłużenie trasy zwiedzania w sposób umożliwiający obejście całego
zewnętrznego pierścienia fortyfikacji okalającego budowlę twierdzy – Donjon. Kluczowym elementem
wniosku jest:
 odbudowa mostów (w celu pokazania całej Twierdzy),
 doprowadzenie mediów (tj. budowa wodociągu i położenie instalacji elektrycznej),
 planowane jest poszerzenie drogi dojazdowej dla turystów,
 remont muru oporowego,
 utworzenie miejsc parkingowych (wzdłuż drogi wojewódzkiej).
Nad całym przedsięwzięciem ww. zadań czuwa Rada Konserwatorska, zapewniając tym samym bogatą
wiedzę i doświadczenie oraz prawidłowy nadzór nad projektem. Obecnie jesteśmy na etapie ubiegania się
o pozwolenie na budowę. Celem projektu jest poprawa rozwiązań komunikacyjnych, mediów
i budowa mostów (przez całą Twierdzę), który pozwoli udostępnić w pełni teren „Twierdzy Srebrna Góra”
turystom oraz wpłynie na polepszenie warunków pod zabudowę hotelową. Potencjał Twierdzy
Srebrnogórskiej pozwala na organizację imprez, festiwali, zadań z zakresu kultury fizycznej,
upowszechnienia turystyki i promowania walorów turystycznych, historycznych regionu. Jedną z ważnych
imprez zaplanowanych na dzień - 6 maja 2017 r. jest wyścig CCC - Tour. Organizatorzy zdecydowali
na umieszczenie mety na Twierdzy w Srebrnej Górze. Atrakcja niecodzienna (przy niedużych nakładach
finansowych).
Radna Pani Jolanta Spychalska – dodała, że powrót do organizacji konferencji historycznych, będących
wizytówką Srebrnej Góry, to dobry kierunek i należy go kontynuować.
Radny Pan Tadeusz Semczuk i Sołtys miejscowości Srebrna Góra Pan Zbigniew Hojdus - zapytali
o przyszłość pozostałych dwóch Fortów – Ostróg i Harcerza. Zdaniem przedmówców na ww. Fortach brak
jest większego zaangażowania ze strony dzierżawców (m.in. brak dostępności do zwiedzania).
Pani Emilia Pawnuk – Prezes Spółki Twierdza Srebrna Góra - poinformowała, że w miesiącu sierpniu
kończy się umowa z dzierżawcą Fortu Ostróg i przy ustalaniu warunków nowej umowy istnieje możliwość
określenia dostępności obiektu przez cały rok.
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy Stoszowice – poinformował, że przy Radzie Konserwatorskiej od 2 lat
pracuje konserwator zabytków, który na początku swojej działalności sporządził raport dotyczący ratowania
obiektów fortyfikacyjnych, wizytował w tym celu Forty - Ostróg i Harcerza.
W ocenie Konserwatora Zabytków - dzierżawca Fortu Ostróg w miarę możliwości zabezpiecza pokrycia
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(dzięki temu woda nie niszczy pomieszczeń), ogrzewa budynki, oprowadza turystów, przeprowadził wycinkę
zieleni (która niszczyła mury) oraz odsłonił cały Fort. W miarę swoich możliwości pilnował i zabezpieczał
obiekt, na tyle ile potrafił. Natomiast, co do Fortu Harcerz było więcej zastrzeżeń do istniejącej
infrastruktury. Dodał, że w Twierdzy jest osoba, która pilnuje tych spraw, zwracając uwagę na realizację
postanowień umowy, w miarę możliwości korygując je.
Ad.6.
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy Stoszowice złożył informację o działalności w okresie
międzysesyjnym w następującym brzmieniu:
 w ubiegły czwartek (23.03.2017r.) w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Srebrnej Górze, przy współudziale grupy inicjatywnej kierowanej przez Zbigniewa Hojdusa
sołtysa wsi odbyło się spotkanie dotyczące „Funduszu Odnowy Wsi” - Srebrnej Góry, związane
z konkursem organizowanym przez Urząd Marszałkowski na „Najpiękniejszą wieś Dolnego Śląska”.
Celem konkursu, jak podkreślił, jest wsparcie aktywności mieszkańców poprzez zaspokojenie
najistotniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi;
 w miesiącu marcu br. zakończono zebrania sprawozdawcze w OSP. Był to czas podsumowań
i podziękowań dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych w 2016 roku;
 w ubiegły piątek (24 marca 2017 roku) brałem udział, wraz z Panią Sekretarz Iwoną Aibin i Panem
Łukaszem Sikorskim przedstawicielem OSP Budzów, w spotkaniu w sprawie podpisania deklaracji
partnerskiej pomiędzy Gminą Stoszowice a Miastem Česká Skalice w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Czechy 2014-2020, co pozwoli na aplikowanie o środki w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy 2014-2020;
 złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na termomodernizację gminnych budynków został
rozpatrzony pozytywnie i jest na piątym miejscu listy rankingowej. W ramach dofinansowania,
w kwocie 2 mln zł, zostanie przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja trzech obiektów
użyteczności publicznej: budynku po Publicznym Gimnazjum w Budzowie, budynku Szkoły
Podstawowej w Grodziszczu oraz obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Stoszowicach. W ramach
prac przewiduje się wymianę okien, instalacji elektrycznych, a także instalacji centralnego
ogrzewania;
 dzięki zaangażowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w marcu br. dotarł kolejny transport
polskich jabłek dla mieszkańców Gminy Stoszowice;
 podczas spotkania z sołtysami ustalono, że w ramach programu – „Małej Odnowy Wsi”
beneficjentem ma być sołectwo Przedborowa. Głównym celem ww. zadania będzie remont toalet
i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej;
 wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Aleksandrą Tanoną braliśmy udział w treningu
drużyny WKS Śląsk Wrocław Filia Stoszowice, która została w „pełni umundurowana”
i doposażona. Drużyna cały czas bierze czynny udział w sparingach i turniejach. Aktualnie drużyna
liczy około 50 osób;
 zakończyło się szkolenie z ratownictwa medycznego dla członków OSP, trwające przez 2 weekendy
w Gminnym Ośrodku Kultury. Ideą ww. szkolenia było podnoszenie kwalifikacji. Kurs ukończyło
30 strażaków;
 11 marca 2017 r. z rąk Wojewody Dolnośląskiego Sołtys wsi Rudnica Pan Tadeusz Kowalczyk oraz
sołtys wsi Srebrna Góra Pan Zbigniew Hojdus otrzymali wyróżnienie w konkursie „Sołtys Roku”;
 7 marca 2017 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim został podpisany list intencyjny, który
otwiera możliwość włączenia gminy do sieci gazowniczej. Podpisanie listu intencyjnego
to doprecyzowanie współpracy oraz początek działań mających na celu gazyfikację części Gminy
Stoszowice;
 6 marca 2017 roku został podpisany list intencyjny o współpracy samorządu Gminy z Dolnośląskim
Funduszem Rozwoju. Na spotkaniu przedstawiono specyfikę sytuacji społeczno - gospodarczej
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gminy, jak i propozycje wsparcia poprzez finansowe instrumenty zwrotne oferowane przez
Dolnośląski Fundusz Rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 w lutym 2017 r. Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych pn. Przebudowa nawierzchni drogi w Srebrnej Górze - ul. Polna.
W ramach zadania planuje się modernizację nawierzchni wraz z pogłębieniem rowu, wykonaniem
prac odwadniających oraz przebudowa przepustu. Planowany termin realizacji – koniec czerwca
2017 r.;
 otrzymano dofinansowanie na remont drogi w Żdanowie i ogłoszono przetarg na remont drogi
w Przedborowej (w kierunku boiska) – 7 kwietnia 2017 r. nastąpi otwarcie ofert;
 Zakład Wodociągów Srebronogórskich Sp. z o. o. organizuje (po zimie) wielkie sprzątanie.
21.04.2017 r. dodatkowo przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów gabarytowych oraz zbiórka
sprzętu wielogabarytowego.
Ad. 7 - 16
Podjęcie uchwał:
 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
1.Uchwała Nr XXVII/179/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 została przyjęta 11 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2017 roku
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
2. Uchwała Nr XXVII/180/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice
w 2017 roku. - została przyjęta 11 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.


Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego
w Ząbkowicach Śląskich na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej
w Powiecie Ząbkowickim” w latach 2017-2020

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
3. Uchwała Nr XXVII/181/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny
drobnej w Powiecie Ząbkowickim” w latach 2017-2020 - została przyjęta 11 głosami „za”,
wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.


Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Przewodnicząca Rady
Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy

4. Uchwała Nr XXVII/182/2017 z dnia 29 marca 2017 r. sprawie określenia szczegółowych warunków
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przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania - została przyjęta 11 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.



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 oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
5. Uchwała Nr XXVII/183/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - została przyjęta 11 głosami „za”,
wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.



Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - przedstawiła prezentację multimedialną (stanowi załącznik
Nr 5 do protokołu).
Poinformowała, że założenia systemu gospodarowania odpadami z 2013 r. to:
 wdrożenie dyrektyw unijnych,
 poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie składowania odpadów na składowiskach, odzysk
wybranych frakcji odpadów, osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu (do końca 2020 roku
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia metalu, papieru, tworzyw sztucznych,
szkła z odpadów komunalnych ma osiągnąć wysokość co najmniej 50% wagowo - dla naszej gminy,
to wyzwanie),
 likwidacja „dzikich wysypisk”,
 odpowiedzialność gminy za system gospodarowania odpadami komunalnymi, który ma być
finansowany w całości z opłat mieszkańców za odbiór odpadów,
 ustalenie przez gminę stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
 uniemożliwienie koncernom eliminacji lokalnych firm, dzięki czemu opłata za gospodarowanie
odpadami kształtuje się na podobnym poziomie,
Konieczność wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynika:
 ze zwiększenia ilości produkowanych przez mieszkańców śmieci
 z zadeklarowania przez mieszkańców segregacji odpadów (niższa stawka), lecz niezrealizowania
segregacji,
 ze zwiększenia częstotliwości odbioru śmieci od mieszkańców.
 z wzrostu opłat za odbiór śmieci przez wysypisko,
 z wzrostu płacy minimalnej,
 z przygotowania przez ustawodawcę kolejnych zmian w systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi,
Cel zmian w systemie gospodarowania odpadami
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 zwycięzcami tej „rewolucji” mają być wszyscy mieszkańcy Gminy,
 wymaga to dużego zaangażowania, współpracy, a przede wszystkim odpowiedzialności
za środowisko, w którym żyjemy.
Dodała, że w 2013 roku zmieniły się przepisy - ustawy o utrzymaniu porządku w gminie z której wynikało,
że należy ogłosić przetarg na odbiór nieczystości. Natomiast w 2017 roku weszły przepisy, które
umożliwiają przekazywanie zadań spółkom komunalnym, zakładom budżetowym tego zadania, pod jednym
warunkiem, że spółka komunalna w 97% realizuje zadania gminy, a gmina ma w nich udziały. W naszym
przypadku Gmina jest 100% udziałowcem i można spółce przekazać realizację tego zadania. Natomiast
nasza spółka nie radzi sobie z tym finansowo ze względu na dużą rozległość terenu (dot. to kanalizacji
wodociągowej, opłaty za śmieci) a w tym przypadku powierzchnia ma znaczenie.
Konieczność wzrostu opłaty wnika ze zwiększenia produkowanych przez mieszkańców śmieci.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła informację dot. wywozu i ilości mieszkańców segregujących odpadów
w latach: 2014, 2015 i 2016.
INFORMACJE

2014

2015

2016

Śmieci wywiezione na składowisko 1.097,13 ton
odpadów w RIPOK ECO Bielawa

1.249,76 ton

1.421,16 ton

Niesegregowane śmieci

1.062,22 ton

1.168,7 ton

1.355,8 ton

Segregowane śmieci

34,793 ton

81,065 ton

65,365 ton

Opłaty za deponowanie śmieci w RIPOK 445,492,38 zł
„ECO Bielawa

434,356,50 zł

502.994,10 zł

Częstotliwość
odbioru
mieszkańców gminy

Odpady zmieszane
3 razy w miesiąc,
odpady
segregowane 1 raz
w miesiącu

Odpady zmieszane
4 razy w miesiąc,
odpady
segregowane 1 raz
w miesiącu

Ilość mieszkańców segregujących odpady 1.623

1.934

2.562

Ilość mieszkańców
odpady

2.041

1.528

śmieci

od odpady
zmieszane
3 razy w miesiąc,
odpady segregowane
1 raz w miesiącu

niesegregujących 2.351

Poinformowała, że z chwilą przyjęcia ww. uchwały od 1 czerwca 2017 roku obowiązywałyby nowe stawki
za odbiór odpadów komunalnych:
- 11 zł odpady segregowane,
- 17 zł opady niesegregowane,
Pomimo podwyżki opłaty za śmieci pozostaną jedynymi z najniższych w regionie.
W roku 2016 opłaty za śmieci wyniosły 502,994 tys. zł, natomiast spółka otrzymała od Gminy kwotę
24 ty zł czyli spółka dokładałaby 24 tys. zł (są to opłaty roczne za paliwo, koszt pracownika, amortyzacja
sprzętu). Z chwilą przyjęcia ww. zadania spółka ponosiłaby straty. A wejście innej spółki spowoduje, że
opłaty wyniosą 15-20 zł.
W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń przedstawiła kolejną część prezentacji
dot. prawidłowego segregowania odpadów (załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).
Pani Elżbieta Szopian – Sołtys wsi Stoszowice – zapytała jaka jest kwota wpływów z wywozu śmieci
segregowanych w stosunku do ilości mieszkańców.
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Radna Pani Dorota Wild – poinformowała, że wpływy z opłaty za wywóz nieczystości wyniosły
574.406,69 zł, środki przekazane dla spółki 526.945,60 zł, koszty obsługi systemu (monitoring składowiska,
wynagrodzenie pracownika) 66.750,33 zł, łącznie wydatki gminy - 593.695,93 zł. Uznała, że jeżeli
podniesiemy opłaty wpływy wzrosną o ok. 70 tys. zł (zależy to od wpłat mieszkańców).
Pani Elżbieta Szopian – Sołtys wsi Stoszowice – zapytała jak kształtowały się ceny w latach
2014 – 2015.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, żeby zachęcić mieszkańców do większej segregacji
stawka opłat w latach 2014 i 2015 wynosiła: 10 zł śmieci segregowane 15 zł śmieci niesegregowane.
Efektem miało być osiągnięcie współczynnika i norm, które zostały narzucone (jeżeli będzie więcej śmieci
segregowanych to opłaty będą niższe przy ilości śmieci niesegregowanych).
W roku 2016 opłata za śmieci segregowane wynosiła 9 zł, natomiast za śmieci niesegregowane 16 zł.
Obecny Prezes Spółki Wodociągowej zorganizował, wywóz śmieci zmieszanych 4 razy w tygodniu.
Na każdym etapie spółka za wywóz odpadów wychodziła „na zero”, (aż do roku 2016, kiedy inne firmy
zewnętrzne miały możliwość składania ofert). Dla Gminy jest lepiej posiadać własny system śmieciowy,
a przy okazji kilka osób z terenu gminy ma zapewnioną pracę.
Radny Pan Tomasz Krzeszowiec - wnioskował o zwiększenie ilości gniazd do zbiórki odpadów
plastikowych – informując, że jest to prośba mieszkańców. Wniósł także o zorganizowanie zbiórki (2 razy
w roku) na wywóz tzw. „Big Bag-ów” i folii po sianokiszonkach.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że wcześniej gniazd było 5, a na chwilę obecną jest ich
10 – jest to ilość wystarczająca. Zwiększenie ilości gniazd wiąże się z dodatkowymi kosztami dla spółki.
Natomiast po zdeponowaniu folii i „Big Bag-ów” rolnik ma możliwość sam zawieść ich do Wodociągów
Srebrnogórskich (nie czekając na akcje zbiórki).
Radna Pani Dorota Wild - poinformowała, że nie mamy problemu ze ściągalnością opłat (na 100%
mieszkańców jest prawie 97% ściągalności ). Jedynie z nieprawidłową segregacją śmieci przez mieszkańców
(którzy zadeklarowali segregację , a tego nie robią). W związku z powyższym należy prowadzić monitoring
poprzez większą kontrolę.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - poinformowała, że jest to forma, która wymaga dodatkowych
środków (przy zatrudnieniu dodatkowych pracowników i sprowadzi do tzw. państwa policyjnego), a efekty
tego będą widoczne za 3-4 lata.
Radna Pani Dorota Wild – dodała, że brak jest danych ze strony Prezesa (który powinien być dzisiaj
na sesji) w zakresie: kosztów paliwa, kosztów zatrudnienia pracowników odbierających śmieci itp.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - poinformowała, że gdyby robiła to firma zewnętrzna nie
byłoby możliwości o ww. dane. Nie możemy weryfikować, ile płaci spółka pracownikowi (w tym momencie
nie ma to aż takiego znaczenia). Faktem jest, że spółka cały czas traci na odbiorze śmieci.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – dodał, że zarząd spółki traktuje ww. przedsiębiorstwo poważnie
(dodatkowo szuka innych zleceń zarobkowych).
Pani Elżbieta Szopian – Sołtys wsi Stoszowice – zapytała, czy ww. podwyżka pokryje wszystkie koszty
spółki.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - poinformowała, że po rozmowie z Prezesem spółki podwyżka
jedynie zbilansuje koszty.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że ostatnie zmiany były 2 lata po to, żeby mieć obraz
bilansu i nie fundować mieszkańcom eksperymentów co miesiąc dlatego projekt uchwały jest omawiany
w miesiącu marcu pomimo, że uchwała wejdzie w połowie roku. Po to, żeby przeprowadzić kampanię
informacyjną, poprzez m.in. ulotkę, dedykowaną każdemu mieszkańcowi gminy.
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Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności – nie uzyskała akceptacji
Radnych – na 11 obecnych radnych, „5” osób się wstrzymało, „6” osób było przeciw.



Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
6. Uchwała Nr XXVII/184/2017 z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty
prolongacyjnej - została przyjęta 11 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.



Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Stoszowice

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
7. Uchwała Nr XXVII/185/2017 z dnia 29
obowiązujących na drugim etapie postępowania
przedszkolnego oraz publicznych innych form
prowadzącym jest Gmina Stoszowice. - została
głosów, przeciw głosów „0”.



marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału
wychowania przedszkolnego, dla których organem
przyjęta 11 głosami „za”, wstrzymującymi się „0”

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
8. Uchwała Nr XXVII/186/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - została przyjęta 11 głosami „za”,
wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”..
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.



Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoszowice,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

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

9. Uchwała Nr XXVII/187/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
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Stoszowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”..

- została przyjęta 11 głosami „za”,

Ad. 17
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Pani Iwona Aibin
przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Stoszowice za 2016 r. - co stanowi załącznik
Nr 6 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag, ani pytań.

Ad. 18
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.- co stanowi
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag, ani pytań.

Ad. 19
Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
Pani Aleksandra Tanona – Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice zreferowała pisma jakie wpłynęły
do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Pismo Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie wyborów uzupełniających, które przypadają
na dzień 4 czerwca 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że otrzymała odwołanie
w sprawie zwrotu dotacji przez parafię pw. Św. Piotra i Pawła w Srebrnej Górze, która została przekazana
uchwałą nr XVI/123/2016 Rady Gminy w dniu 25.05.2016 r.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że powyższa dotacja w kwocie 30 tys. zł
została przekazana na prace konserwatorskie. W momencie rozliczenia wniosku konserwator zabytków
nie odebrał tych prac, które zostały wykonane przez ww. parafię. Beneficjent nie przedstawił dokumentów
pomimo wezwania. Wobec powyższego wystąpiono o zwrot dotacji, a zarazem wystąpiono do konserwatora
zabytków o stanowisko w tej sprawie
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - dodał, że konserwator zabytków zgłosił, że wykonane prace przy
remoncie organów w kościele pw. Piotra i Pawła zostały wykonane niezgodnie z planem prac
konserwatorskich. W miesiącu grudniu 2016 r. w jego ocenie była możliwość korygowania tych działań
jednak Beneficjent z tego nie skorzystał, monitorowaliśmy w tej sprawie kilkakrotnie.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że zdaniem Beneficjenta działał on zgodnie
z prawem, jedyną drogą ww. to odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Dodała, że
Gmina nie miała innej możliwości, w przeciwnym razie doszłoby do zarzutu naruszenia dyscypliny finansów
publicznych.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zapytała, jakie działania zostały podjęte
w sprawie drogi do Państwa Suchańskich.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że kosztorys, na przedmiotowe zadanie, jest w trakcie
realizacji.
Radny Pan Tadeusz Kubicz - zapytał, czy będzie możliwość przywiezienia tłucznia na drogę w kierunku
11

przedszkola w Przedborowej.

Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że tłuczeń zostanie dostarczony w późniejszym
terminie, po wykonaniu porządków po zimie przez spółkę wodociągową.
Radny Pan Tadeusz Kubicz – zapytał, czy będą wypełniane ubytki na drodze w miejscowości
Przedborowa.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że w pierwszej kolejności staramy się pozyskać
frezowinę w celu wypełnienia dużych ubytków tzw. zimną masą asfaltową, a
drogi gminne
o mniejszych ubytkach zostaną również „załatane”. Naprawą ww. dróg będzie zadaniem m.in. Spółki
Wodociągowej.
Na przestrzeni 2 lat efektywność spółki wzrosła, żeby nie obciążać mieszkańców. Do sprzątania trudnych
przestrzeni publicznych zlecono ww. zadanie w części pracownikom interwencyjnym i w części spółce
wodociągowej. Przy ustalaniu stawek opłat za wodę nie podniesiono cenę tylko zaproponowano dopłatę, bo
wydawało się to bardziej racjonalne. Na chwilę obecną wiemy, że ww. spółka nie podoła finansowo przy
stawce jaka obowiązuje w dniu dzisiejszym za wywóz nieczystości. Obecny Prezes wykonał wiele prac,
kiedy jego poprzednik był zdania, że nie da się tego zrobić. Z chwilą podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
stawki opłaty na śmieci kolejnym krokiem miała być rzetelna informacja dla mieszkańców w formie ulotki.
Radna Pani Dorota Wild – poinformowała, że jej decyzja w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty była
podyktowana „niedosytem informacji w sprawie”.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że jeżeli Prezes spółki nie będzie miał
zdolności kredytowej bo zrezygnuje z ww. usługi. Wówczas będzie firma zewnętrzna, nad którą Gmina
nie będzie miała wpływu na cenę usług. Przedstawiony projekt uchwały miał na celu dobro mieszkańców
Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – prosiła o rozsypanie żwiru na górnym
przystanku w Stoszowicach.
Sekretarz Gminy Pani Iwona Aibin - przedstawiła komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Ząbkowicach Śląskich w sprawie utrzymania dalszego zakazu wypuszczania drobiu (pismo stanowi
załącznik Nr 8 do protokołu).
Ad. 20
Wnioski i interpelacje radnych:
Wniosek Radnej Pani Jolanty Spychalskiej
- w związku z wnioskiem pana Józefa Kordasa, który dotyczył dotacji dla przedszkoli niepublicznych
wnioskuje, aby pracę nad tym wnioskiem odbywały się nie na Komisji Oświaty, lecz ma posiedzeniu
wszystkich Komisji. Pragnę zwrócić uwagę, że dwóch radnych Pan Józef Kordasa i Pani Anna Wronkowska,
złożyli mandat z radnego i odeszli z komisji Oświaty, natomiast Pani Ewelina Cwanek od dłuższego czasu
nie uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy. Powyższa sprawa jest ważna ze względu na skutki finansowe.
Stąd dobrze byłoby, aby wszyscy radni uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorami przedszkoli.
Do przygotowania powyższego pisma do dyrektorów przedszkoli
Tomasza Krzeszowca.

Radni

wyznaczyli Radnego Pana

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona zakończyła
obrady XXVII sesji Rady Gminy.
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Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: Jolanta Borgula – Inspektor ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy
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