PROTOKÓŁ NR XXXII/2017
Z DNIA 18.08.2017 r.
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 8:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 9:00
Radni obecni:
1. Kowalczyk Tadeusz
2. Kubicz Tadeusz
3 Miechurska Violetta
4. Semczuk Tadeusz
5. Hojdus Zbigniew
6. Wild Dorota
7. Tanona Aleksandra
Radni nieobecni:
1. Chmiel Joanna
2. Cwanek Ewelina
3. Pilik Zdzisław
4. Solińska Monika
5. Spychalska Jolanta
6. Krzeszowiec Tomasz
7. Józefiak Marcin
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy – Paweł Gancarz
Sekretarz Gminy – Iwona Aibin
Kierownik Referatu Rozwoju – Małgorzata Chmiel
Ad. 1–2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XXXII sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczy 8 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 14 osób stanowi quorum,
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 2), 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 pilną potrzebą podjęcia uchwał w sprawie:

1) zmiany budżetu gminy na rok 2017,
2) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II.,
3) utworzenia Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – odczytała porządek obrad (załącznik Nr 3)
i zapytała, czy Radni Rady Gminy wnoszą do przedstawionego porządku obrad uwagi. Uwag nie wniesiono.
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Poddany pod głosowanie porządek obrad, został przyjęty 8 głosami „za”, „wstrzymujący się” 0 głos,
„przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Stoszowice.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Powołanie sekretarza obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej.
7. Zakończenie posiedzenia.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad. 3
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Radną Rady Gminy Stoszowice - Panią Violettę Miechurską.
Radna nie wniosła sprzeciwu, wyrażając tym samym zgodę. Poddana pod głosowanie kandydatura Pani
Violetty Miechurskiej - została przyjęta 8 głosami „za”.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że zmiany polegają na:
 zmniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja łazienek w budynku szkoły podstawowej
w Grodziszczu, rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia wynika z rozpoczęcia (w przyszłym roku)
prac termomodernizacyjnych na obiekcie szkoły w Grodziszczu;
 wprowadzeniu do planu wydatków środków na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku
szkoły podstawowej w Budzowie. Ostatni rok był rokiem dużych problemów z dachem ze względu
na złe zastosowanie materiału (powinno być specjalne tworzywo sztuczne a nie papa). Przy
nadmiernych opadach ilość wody nie nadąża być odprowadzona z powierzchni dachu,
w konsekwencji dochodzi do zalewania pomieszczeń;
 wprowadzeniu zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi w Żdanowie dz. nr 9”. Dofinansowanie
umożliwi modernizację nawierzchni na odcinku 275 m, wraz z oczyszczeniem i umocowaniem rowu
oraz wykonanie prac odwadniających. Mamy wstępną deklarację z Nadleśnictwa w sprawie
dofinansowania tego przedsięwzięcia oraz kwotę 8 tyś zł z Funduszu Sołeckiego;
 zmianie nazwy zadania związanego z przedsięwzięciem przewidzianym w funduszu sołeckim
Jemnej i Rudnicy pn. „Odrestaurowanie kaplicy cmentarnej w Rudnicy”.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.
1.Uchwała Nr XXXII/202/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 została przyjęta 8 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
Ad. 5
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że w celu przeznaczenia terenów rolniczych na cele
inwestycyjne, koniecznym było wystąpienie do Ministra o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia
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gruntów rolnych na cele nierolnicze. W toku procedury uzyskano zgodę dla części obszaru objętego planem.
W związku z zakończeniem prac nad obszarem strefy ekonomicznej oraz ponowienia wniosku do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla obszaru położonego w zachodniej części gruntów objętych opracowaniem,
który nie uzyskał w pełni zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, niezbędnym stało się
podzielenie opracowanego dokumentu na dwie niezależne części. Podjęte działanie nie wstrzymuje
procedury dla obszaru inwestycyjnego „w części B”, obejmującego tereny wchodzące w skład Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a jednocześnie umożliwia kontynuację prac dla całego obszaru
inwestycyjnego. Docelowo przewiduje się włączenie obszaru jako część „A” do specjalnej strefy
ekonomicznej (na czym nam zależało, żeby grunty sąsiednie przecinające dwa obszary byłyby odrolnione,
a nie pocięte na kawałki po przekątnej nie dając żadnych możliwości).
Jest to duża szansa dla gminy i regionu na przyciągnięcie nowych inwestorów. Włączony obszar będzie
tworzył zwarty kompleks przeznaczony pod magazyny i usługi o powierzchni 15 ha.
Poszerzenie przez Radę Ministrów obszaru strefy o nasze grunty otwiera bowiem nowe możliwości.
Pytania w powyższej sprawie zadawali - Pani Dorota Wild i Radny Tadeusz Semczuk.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania w przedmiotowej
sprawie Radnej Doroty Wild i Radnego Tadeusza Semczuka.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.
2. Uchwała Nr XXXII/203/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy
aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - została przyjęta 8 głosami „za”,
wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie utworzenia Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej.
Ad. 6
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że 20 lipca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami
samorządów gminnych Powiatu Ząbkowickiego, przedmiotem którego było utworzenie na terenie powiatu
ząbkowickiego Klastra Energii Odnawialnej. Chęć przyłączenia się do projektu zadeklarowały Gminy:
Ciepłowody, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Kamieniec Ząbkowicki i Stoszowice. Klaster Energii stanowi
cywilnoprawne porozumienie, którego nieodłącznymi elementami są wytwarzanie energii elektrycznej
i równoważenie zapotrzebowania. Jego obszar działania nie może przekroczyć granic jednego powiatu lub
pięciu gmin.
Powołanie Klastra Energii ma umożliwić samorządom i przedsiębiorcom aplikowanie o środki zewnętrzne,
na działania związane z budową nowoczesnych źródeł energetyki rozproszonej OZE. Celem ma być
stworzenie korzystnych warunków do zrównoważonego rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, jak również
poprawa jakości powietrza. Powyższe z kolei może być realizowane poprzez budowę nowoczesnych źródeł
energetyki rozproszonej OZE, inteligentnych sieci, implementację innowacyjnych mechanizmów
bilansowania i zarządzania energią. Podczas spotkania przedstawiciele gmin ustalili, że porozumienie
dotyczące powstania Klastra Energii podpisane zostanie końcem sierpnia br. tak by można stworzyć
możliwości do ewentualnego aplikowania o środki zewnętrzne jeszcze w naborach organizowanych w tym
roku.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.
3. Uchwała Nr XXXII/204/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Klastra Energii
Odnawialnej Ziemi Ząbkowickiej - została przyjęta 8 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów,
przeciw głosów „0”.
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Ad. 7
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice - Pani Aleksandra Tanona
ogłosiła zakończenie XXXII sesji Rady Gminy Stoszowice.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła Jolanta Borgula.
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