PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017
Z DNIA 30.10.2017 r.
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 17:30
Radni obecni:
1. Józefiak Marcin
2. Gad Ireneusz
3. Hojdus Zbigniew
4. Kowalczyk Tadeusz
5. Krzeszowiec Tomasz
6. Kubicz Tadeusz
7. Semczuk Tadeusz
8. Miechurska Violetta
9. Spychalska Jolanta
10. Wild Dorota
11. Tanona Aleksandra
Radni nieobecni:
1. Chmiel Joanna
2. Cwanek Ewelina
3. Pilik Zdzisław
4. Solińska Monika
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy – Paweł Gancarz
Skarbnik Gminy – Katarzyna Cichoń
Sekretarz Gminy – Iwona Aibin
Kierownik Referatu Rozwoju - Małgorzata Chmiel
Dyrektor GOKSiR – Norbert Szandrowski
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Ad. 1–2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XXXIV 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 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – odczytała porządek obrad
(załącznik Nr 3) i zapytała czy Radni Rady Gminy wnoszą do niego uwagi.
Poddany pod głosowanie porządek obrad, został przyjęty 11 głosami „za”, „wstrzymujących
się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIII/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017 r.
6. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stoszowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany
źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego”.
10. Informacja z działalności Instytucji Kultury za rok 2016.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stoszowice w roku szkolnym
2016/2017.
12. Interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie XXXIV sesji Rady Gminy Stoszowice.
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Ad. 4
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Radną Rady Gminy Stoszowice - Panią Violettę
Miechurską.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej została przyjęta 11 głosami
„za”.
Ad. 5
Przyjęcie protokołu z XXXIII2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zwróciła się do radnych z zapytaniem,
czy radni mają uwagi do treści protokołu. Uwag nie wniesiono. W związku z powyższym protokół
nr XXXIII/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 20 września 2017 r. - został przyjęty
11 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciw” 0.
Ad. 6
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Inwestycje
•

23 października 2017 roku podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice”. W maju 2016 roku rozpoczęto
kampanię informacyjną o możliwości składania wniosków (do programu zgłosiło się
33 osoby). W terminie od maja do września 2017 roku zdemontowano i odebrano płyty
azbestowe z 39 posesji na łączną liczbę 164,910 Mg. Jeżeli nie zmienią się warunki i będzie
zainteresowanie to ww. działanie będzie kontynuowane w przyszłym roku.

•

W miesiącu październiku br. zakończono kompleksowy remont toalet w świetlicy wiejskiej
w Przedborowej. Inwestycja została współfinansowana z dotacji celowej z budżetu
Województwa Dolnośląskiego. Kwota dotacji to 29.999,00 zł – całość inwestycji opiewa na
kwotę 85.338,44 zł. Pozostała kwota została pokryta z Funduszu Sołeckiego i budżetu Gminy.
Szczególnie podziękowania należą się sołtysowi miejscowości Przedborowa Pani Anny Gołdyn
i Radnemu Tadeuszowi Kubicz za duże zaangażowanie przy każdym etapie prac.

•

13 października 2017 r. w miejscowości Grodziszcze została oddana do użytku nowo
przebudowana droga dojazdowa do gruntów rolnych. Dzięki otrzymanej dotacji celowej
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego na odcinku 383 m została położona nowa nawierzchnia oraz wykonane zostały
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przepusty. Kwota dotacji 96 516,00 zł – całość inwestycji opiewa na kwotę 215974, 40 zł.

•

Realizacja Funduszu Sołeckiego w roku 2017 w większości sołectw jest na ukończeniu.
W miesiącu wrześniu we wszystkich sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, w których
uchwalono wnioski w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

•

W miesiącu październiku br. złożono wniosek na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę starego pieca na nowy. Do programu
zgłosiło się 11 właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. Do przedsięwzięć
realizowanych na terenie Gminy Stoszowice, mieszkańcy mogą uzyskać zwrot 50% kosztów
kwalifikowanych.

•

Zakończono remont dachu na szkole pasywnej w Budzowie. Koszt zadania zamknął się
w kwocie 70.000,00 zł (obecnie dach został pokryty odpowiednim materiałem, który zgodnie
z zapewnieniem wykonawcy powinien spełniać swoją rolę co najmniej przez najbliższe 10 lat).

•

Wyłoniono wykonawcę na termomodernizację trzech budynków. Podpisanie umowy nastąpi
na początku listopada 2017 r. Ostateczny termin złożenia projektu oraz dokumentacji przez
wykonawcę przewidziany jest do końca stycznia 2018 roku. Przewiduje się, aby prace
budowlane zaczęły się na początku wiosny do połowy lata przyszłego roku, aby nie kolidowało
to z pójściem dzieci do szkoły z dniem 1 września.

•

Rozpoczęto procedurę przetargową na remont trzech dróg: jedna droga dz. nr 9 w Żdanowie
otrzymała dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu powódź lipiec
2012 dz. nr 14 i nr 15 zostały sfinansowane z budżetu Sołeckiego, a także ze środków
z Lasów Państwowych.

Droga w Srebrnej Górze dotycząca ulicy Warownej chwilowo znalazła się na drugim planie
z przyczyn technicznych, a wręcz uwarunkowań konserwatorskich, które przewidują inną
nawierzchnię

niż

nawierzchnię

bitumiczną.

Wobec

powyższego

remont

drogi

nastąpi

w późniejszym terminie.
Drogi na których nam bardzo zależało, czyli: w Jemnej „Obwodnica”, ulica Jasna w Srebrnej
Górze, trzy drogi w Rudnicy oraz łącznik drogi pomiędzy Grodziszczem a Różaną nie zostały
zakwalifikowane prze Komisję Wojewódzką.
•

W dniu 28-29 października 2017 roku miało miejsce zjawisko atmosferyczne w postaci silnego
wiatru i opadów deszczu, które na terenie Gminy spowodowało duże straty dla mieszkańców.
Wobec tego zamieszczono informację na stronie Urzędu Gminy oraz w mediach
społecznościowych z prośbą o zgłaszanie strat. spowodowanych „Orkanem Grzegorz”. Część
obiektów, które uległy uszkodzeniu zostały już zinwentaryzowane i zostaną przekazane
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do Powiatowego i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
•

Trwają prace nad odtworzeniem Alei Czereśniowej w miejscowości Stoszowice.

•

Kontynuowane są prace związane z wodociągowaniem miejscowości Przedborowa. Długo
wyczekiwane przedsięwzięcie, znacznie poprawi standard życia mieszkańców w Przedborowej.
Na chwilę obecną mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość na niedogodności związane
z ruchem komunikacyjnym. Po zakończeniu prac teren zostanie wyrównany i doprowadzony
do stanu pierwotnego.

•

Zakończono pierwszy etap prac związany z realizacją wniosku RPO dotyczący przyłączenia
Twierdzy do sieci kanalizacyjnej w Srebrnej Górze. Pomimo trudnych warunków (ciągnięcie
przyłącza po drodze krętej) zrealizowano pierwszy etap. Podpisanie umowy nastąpi
od wyznaczonego terminu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Sprawy różne
•

14 października 2017 r. odbyły się ćwiczenia międzynarodowe, w których wzięli udział
druhowie i druhny z Polski, Niemiec i Czech. Ćwiczenia zostały podsumowane przez
organizatorów oraz zaproszonych gości. Przy okazji ćwiczeń wspólnie ze Starostą miasta
Orlicke Zahori podpisano porozumienie pod kątem aplikacji o środki zewnętrzne,

•

20 października w Twierdzy Srebrnogórskiej odbyła się uroczysta Gala Nagrody
im. W. Orkana, na której zostały wręczone nagrody oraz wszystkim nagrodzonym zostały
złożone gratulacje,

•

w dniach 18 - 20 października br. w Twierdzy Srebrna Góra (FORT DONJON) odbyła się
Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana z okazji 15. lecia utworzenia
Fortecznego Parku Kulturowego, w zakresie architektury i zarządzania zespołami i zabytkami
architektury obronnej,

•

27 października 2017 r. na Twierdzy Srebrna Góra odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pn.
„Portret epoki autorstwa Ireneusza Tabisza” (sfinansowane ze środków zewnętrznych przez
Zarząd Spółki),

•

28 października 2017 r. odbyły się zawody biegaczy pn.: „Silver Run”, które prowadziły
szlakami turystycznymi Gór Sowich i Bardzkich w którym udział wzięło 178 uczestników.
Zawodnicy mieli do wyboru trzy trasy na 12, 21, 42 kilometry,

•

do 30 października 2017 r. trwa akcja zbiórki liści z chodników oraz przestrzeni publicznej,

•

7 listopada odbędzie się casting do filmu Pana Krzysztofa Zanussiego, które sceny będą
kręcone w miejscowości Srebrna Góra,
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•

7 października 2017 r. odbył się Bal Seniora w miejscowości Rudnica. Serdeczne
podziękowania należą się sołtysowi Panu Tadeuszowi Kowalczykowi za profesjonalną
organizację ww. balu oraz podziękowania pozostałym sołtysom za zaangażowanie z dotarciem
informacji do seniorów z terenu Gminy Stoszowice,

•

7 października 2017 roku wspólnie z sołtysem Panem Zbigniewem Hojdus w Niedźwiedzicach
w Konkursie „Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska” odebrano dla miejscowości Srebrna Góra
specjalne wyróżnienie w wysokości trzech tysięcy złotych,

•

13 października na terenie Gminy Stoszowice odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów,

Następnie Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice zaprosił wszystkich na otwarcie wystawy
w Kopalni Srebra na Twierdzy Srebrnogórskiej, która będzie miała miejsce w dniu 11 listopada
2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona wspólnie z Wójtem Panem Pawłem
Gancarzem - zaprosili wszystkich

na II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, który

odbędzie się w dniu 11 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.
Radny Zbigniew Hojdus - dodał, że miejscowość Srebrna Góra otrzymała roczny bonus od Gazety
Wrocławskiej oraz dyplom uznania i kwotę sześciu tysięcy złotych za udział w konkursie
„Miejscowość roku”.
Ad.7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:
•

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stoszowice.

Przewodnicząca Rady Gminy – poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony oraz
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
1. Uchwała Nr XXXIV/214/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 11 głosami
„za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.
Ad.8
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:
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•

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 r.

Zmiany dokonane w planie budżetu wynikają:
1) ze zmniejszenia planu dochodów w kwocie 866.640,00 zł oraz planu wydatków
w wysokości 1.350.012,00 zł związanych z zadaniem pn. „Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącej miejscowości Grodziszcze-Różana”.
Gmina zrezygnowała z realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. z uwagi na brak dofinansowania
inwestycji,
2) z wprowadzenia do planu dochodów dotacji w kwocie 215.930,00 zł, jako dofinansowanie
realizacji zadań pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz infrastrukturą
towarzyszącą łączące miejscowości Żdanów, dz. nr 27, 31, 299/122 (138,40 m)”
oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz infrastrukturą towarzyszącą łączące
miejscowości Żdanów, dz. nr 121 (224,1 m)”, w związku z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych - intensywne opady deszczu, czerwiec 2017r. W związku z przyznaniem
dofinansowania wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 305.930,00 zł, które
przeznacza się na wykonanie przedsięwzięcia,
3) ze zmniejszenia planu dochodów w wysokości 1.450.100,00 zł, które stanowić miały
częściowe rozliczenie wykonania „Modernizacji energetycznej budynków użyteczności
publicznej”. Złożony przez gminę w 2016 roku wniosek o dofinansowanie projektu
nie został jeszcze w pełni zweryfikowany. Tym samym zmniejszono plan wydatków
na przedmiotowe zadanie w kwocie 1.450.100 zł. Dokonano również zmiany nazwy
przedsięwzięcia na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, ustalając
dla zadania plan wydatków na 2017 r. w kwocie 269.900,00 zł, ponieważ zgodnie
z założonym harmonogramem rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2017 r.,
4) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania
pn. „Przebudowa nawierzchni drogi w Żdanowie, dz. nr 9”. Przedsięwzięcie związane jest
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w gminie w 2012 r., zmniejszono
o 40.000,00 zł plan wydatków na zadanie związane z przebudową drogi gminnej
w Żdanowie,
5) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację
porozumienia ze spółką „Wodociągi Srebrnogórskie”,
6) z wprowadzenia do planu wydatków kwoty 17.272,00 zł na budowę ścieżek rowerowych,
7) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na zadania związane
z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
8) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie
niezbędnych napraw i zakupów do urzędu gminy,
9) z
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wprowadzenia

do

planu

wydatków

środków

w

wysokości

200.000,00

zł

na dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Srebrnogórskie”,
10) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł, przeznaczonych na refundację
kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli spoza gminy Stoszowice,
11) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł, jako zwrot nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych,
12) z wprowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 80.600,00 zł przeznaczonych na
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Zaplanowane wydatki pochodzą z pożyczki, jaką
gmina zamierza zaciągnąć w WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach programu „Ograniczenie
niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Dofinansowaniem objętych
zostanie 11 beneficjentów, którzy dokonali zgłoszenia do programu,
13) ze zwiększenia planu wydatków dotyczących dotacji dla GOKSiR w Stoszowicach o kwotę
20.000,00zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora przedmiotowej instytucji kultury,
14) ze

zwiększenia

planu

wydatków

o

kwotę

100,00

zł

na

realizację

zadania

pn. „Odrestaurowanie kaplicy cmentarnej w Rudnicy”,
15) ze zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
Sołectwo Różana zrezygnowało z zakupu urządzenia rekreacyjno-napowietrznego,
przeznaczając kwotę 5.000,00 zł na „Zakup namiotu i ławo-stołów”. Sołectwo Srebrna Góra
postanowiło przeznaczyć kwotę 6.000,00 zł przewidzianą na „Wykonanie witaczy”
do „Zagospodarowania miejsca sportowo-rekreacyjnego, służącego integracji mieszkańców
Srebrnej Góry”,
16) z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu o zwiększeniu
dochodów i wydatków w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym
rachunku o 110,00 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
2. Uchwała Nr XXXIV/215/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu
gminy na rok 2017 r. - została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0
„przeciw” 0.
Ad. 9
•

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego
wymiany źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego”.
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Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony
oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
3. Uchwała Nr XXXIV/216/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki

w Wojewódzkim

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany źródeł ciepła w ramach
Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”- została
przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.
Ad.10
Wprowadzenie i przedstawienie prezentacji: Norbert Szandrowski - Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2016
Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Stoszowicach za rok 2016.
Nieruchomości
Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Stoszowicach miał pod
swoim nadzorem utrzymanie i zarząd nad budynkami i pomieszczeniami będącymi własnością
Gminy Stoszowice:
•

Budynek GOKSiR

Srebrna Góra, ul. Letnia 10 (umowa dzierżawy nr 1/2012 z 07 maja 2012 r.)
•

Budynek OPS

Stoszowice 92, 57-213 Stoszowice (umowa dzierżawy nr 7/2013 z 31 grudnia 2013 r.)
•

Budynek Byłej szkoły w Przed borowej

Przedborowa 100 (Umowa dzierżawy z dnia 01.12.2016r.)
•

Budynek GBP Filia Stoszowice

Stoszowice 92A (umowa dzierżą wy nr 1/2013 z 30 stycznia 2013 r.)
•

Budynek byłego kościoła ewangelickiego

Srebrna Góra, ul. Letnia 10 (porozumienie w spr. obsługi adm. z 31 grudnia 2013r.)
•

Pomieszczenia GBP Filia Przedborowa

Przedborowa 30 (umowa dzierżawy nr 2/2013 z 30 stycznia 2013 r.
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Zadania
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy rozpoznawanie i poszerzanie
zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości
kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie
przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kraju i za granicą.
Organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej
kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości
artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury
dla osób oraz prowadzenie punktu informacji turystycznej. Zgodnie z zapisami o działalności
statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej Gminy.
Zajęcia obejmują aktywność w zakresie sportu, kultury, rekreacji i nauki. Ich zasięg obejmuje
zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających
w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych
jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania etc. W 2016 roku Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji uruchomił sekcję piłkarską klubu WKS Śląsk Wrocław, w której
czynnie trenuje ok. 40 młodych zawodników z terenu gminy Stoszowice - dzieci. GOKSiR
w Srebrnej Górze zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy
z innymi podmiotami (szkoły, placówki oświaty, Urząd Gminy, sołectwa, inne ośrodki kultury,
Twierdza Srebrna Góra itp.).
Zatrudnienie
Na dzień 1 stycznia 2016r., Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zatrudniał
6 osób na etatach:
1) bibliotekarka w Stoszowicach - 1/2 etatu
2) bibliotekarka w Przedborowej – 1/2 etatu
3) kierownik biblioteki w Srebrnej Górze - 1 etat
4) animator kultury / pracownik biurowy - 1 etat
5) animator kultury - 1 etat
6) dyrektor - 1 etat
Na dzień 1 marca 2016r., Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zatrudniał
5 osób na etatach:
1) bibliotekarka w Stoszowicach - 1/2 etatu
2) bibliotekarka w Przedborowej - 1/2 etatu
3) kierownik biblioteki w Srebrnej Górze - 1 etat
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4) animator kultury / pracownik biurowy - 1 etat
5) dyrektor - 1 etat
Od dnia 19 października 2016r., do chwili obecnej Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Stoszowicach zatrudnia 6 osób na etatach:
1) bibliotekarka w Stoszowicach - 1/2 etatu
2) bibliotekarka w Przedborowej – 1/2 etatu
3) kierownik biblioteki w Srebrnej Górze - 1 etat
4) animator kultury / pracownik biurowy - 1 etat
5) animator kultury / pracownik biurowy - 1 etat
6) dyrektor - 1 etat
Działalność kulturalna
W 2016 roku w GOKSiR w Stoszowicach z siedzibą w Srebrnej Górze działały następujące
sekcje i grupy zainteresowań:
1. Kółko szachowe
2. Filia szkoły piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław Filia Gmina Stoszowice
3. Sekcja „Break Dance”
4. „Zumba” dla dorosłych
5. Kółko fotograficzne
6. Joga dla dorosłych
7. Klub seniora
8. Wspinaczka dla dzieci
9. Wspinaczka dla dorosłych
10. „Judo” dla dzieci
11. Zajęcia plastyczno - literackie w bibliotece
12. Warsztaty tańca w powietrzu na szarfach
13. Sekcja komputerowa CODER DOJO
14. Sekcja tańca z ogniem „Fire Art." (brak zainteresowania)
15. Warsztaty gitarowe (brak odpowiedniej grupy zainteresowanych)
16. Zajęcia z Fundacją „Kreacje”
17. Zespół śpiewaczy „Borowianki" z Przedborowej
18. Samoobrona dla kobiet
19. Wakacyjne warsztaty jubilerskie
20. Wakacyjne warsztaty „Petanque"
21. Literacki klub malucha 52 spotkania w roku
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Imprezy

kulturalne,

sportowe,

artystyczne

i

turystyczne,

zorganizowane

bądź

współorganizowanych przez GOKSiR w 2016 roku
L.p. Nazwa imprezy
1

Dzień Babci i Dziadka w GOKSiR

Współorganizator 21.01.2016

2

Koncert Musica Andina PERU

Organizator

28.01.2016

3

Wycieczka do Teatru Lalki w Wałbrzychu Organizator

02.02.2016

FERIE

4

Wycieczka do kina w Kłodzku

Organizator

04.02.2016

FERIE

5

Wycieczka do Lutomierza

Organizator

09.02.2016

FERIE

6

Wycieczka na Twierdzę

Organizator

11.02.106

FERIE

7

Konkurs biblioteczny

Organizator

26.02.2016.

8

igrzyska młodzieży szkolnej w szachach

Organizator

21.03.2016

9

Powitanie Wiosny na sportowo - turniej
Współorganizator 21.03.2016.
sportowy

10

Wielka
olimpiada
przedszkolaków

11

Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta
Współorganizator 16.04.2016
Gminy Stoszowice

12

Pokaz tańca w powietrzu dzieci z Gminy
Organizator
Stoszowice

20.04.2016r.

13

Występ grupy tanecznej GOKSiR podczas
Organizator
„Spotkania pasjonatów Tańca" w Łodzi

22.04.2016r.

14

Sprzątanie Świata z Przedszkolakami

Udział

22.04.2016r.

15

Majówka Srebrnogórska

Organizator

01.05.2016

16

Finał konkursu „Pierwsze skojarzenie z
Organizator
Biblioteką"

06.06.2016

17

Mistrzostwa w Skoku wzwyż

18

Pokaz tańca z ogniem Fire Art. w GOKSiR Organizator

16.05.2016r.

19

Spotkanie z Kosmosem
„Chopin In the Space"

Organizator

23.05.2016r.

20

Koncert Melodia dla Mamy

Organizator

27.05.2016r.

21

Piknik z okazji dnia dziecka w Srebrnej
Organizator
Górze

22

Zawody pływackie o puchar Wójta Gminy
Współorganizator 10.06.2016r.
Stoszowice

23

Prelekcja i wycieczka do Sądu Rejonowego
Organizator
w Ząbkowicach Śląskich

24

AERIAL DANCE LAB

12

sportowa
Współorganizator 06.04.2016

Współorganizator 11.05.2016r.

prezentacja

01.06.2016

10.06.2016r.

Współorganizator 18-19.06.2016 r.

25

Koncert Ostinato"Muzyczne podróże po
Organizator
Świecie"

25.06.2016 r.

26

Wycieczka do kopalni Złota w Złotym
Stoku

05.07.2016r.

27

Wycieczka dla dzieci do pałacu Marianny
Organizator
orańskiej

12.07.2016r.

28

Wycieczka Włodarz

Organizator

19.07.2016r.

29

Spektakl Moskwa Pietuszki w wykonaniu
Organizator
Jacka Zawadzkiego

22.07.2016r.

30

Wyjazd największe wydarzenie chóralne
Współorganizator 23.07.2016r.
2016 - Singing Europe

31

Projektu TIFF Academy Van Edition
2

Partner

3-4.08.2016r.

32

Wycieczka Hydropolis Wrocław

33

Townhill Srebrna Góra

Partner

13 08.2016r.

34

Wycieczka Zorbing

Organizator

16.08.2016r.

35

Flying Freedom Festiwal Srebrna Góra

Partner

18-20.08.2016r.

36

Wycieczka ZOO Wrocław

37

Wycieczka spływ pontonowy Bardo

38

Spektakl teatralny FINTIKLUSZKI dla
dzieci.

2.08.2016r.

sierpień
Organizator

18.08.2016r.

Organizator

24.08.2016 r.
sierpień

39

Wycieczka do kopalni Niklu

Organizator

40

Aerual Dance Lab

Współorganizator 27-28.08.2016r.

41

Dożynki Gminne Przedborowa 2016

Organizator

28.08.2016r.

42

Koncert 12 pieśni

Organizator

10.09.2016r.

43

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej pamięci
partner
Alicji Szermer

2.10.2016r.

44

Musical „Źli ludzie"

Organizator

2-3.10.2016 r.

45

Zlot drużyn harcerskich

partner

22.10.2016 r.

46

Występ talentów. Pokaz młodzieży z
partner
Ukrainy

25.10.2016 r.

47

Indywidualne
Międzypowiatowe
Mistrzostwa Juniorów Okręgu Kłodzkiegowspółorganizator 28.10.2016 r.
w Szachach
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48

Aerial Dance lab

Współorganizator 31.10- 01.11.2016 r.

49

Przegląd
piosenki
Stoszowicach

50

Spektakl Moskwa Pietuszki

Współorganizator 18..11.2016 r.

51

Słowiańska Moc - warsztat tańca

Partner

19.11.2016 r.

52

Mikołajkowy maraton ZUMBA

Organizator

06.12.2016 r.

53

Sowiogórski Jarmark Mikołajkowy

Organizator

10.12.2016 r.

patriotycznej

w
Współorganizator 12.11.2016 r.

Wykaz podmiotów osób fizycznych zewnętrznych działających stale lub okolicznościowo
na innych zasadach niż umowa zlecenie/dzieło. Realizujących zajęcia/usługi w 2016 r.
1. Fundacja „Kreacje” z Budzowa reprezentowana przez Prezesa Dominikę Chmielewską.
•

Realizacja zajęć dla dzieci w bibliotece w Stoszowicach,

2. Gmina Stoszowice reprezentowana przez Wójta Pawła Gancarza - realizacja umowy
o wspólnej organizacji imprez Majówka Srebrnogórska, Dożynki Gminne, Monodram
- źli Ludzie 2016.
3. Jacek Zawadzki - aktor instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu
•

Porozumienie o współpracy partnerskiej premiera monodramu Deus Ex machina, spektakl
charytatywny dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Srebrnej Górze

4. Stowarzyszenie Artystyczne Erato w Poznaniu os. Rusa
•

np. Wystawienie Sztuki w ramach pośmiertnego uhonorowania Alicji Szermer w 2016 roku ,
spektakl plenerowy w 2017 roku

5. Nieformalny teatr FRU ze Srebrnej Góry reprezentowany przez Katarynę Donner
•

Wspólna realizacja projektów kulturalnych oraz artystycznych i cyrkowych, pisanie
projektów graniowych

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Budzowie
•

Wspólna realizacja projektów i wydarzeń np. Bieg Św. Floriana 2016, ćwiczenia
międzynarodowe Strażaków 2017, etc.

7. Stowarzyszenie Entuzjastów Rozwoju Bystrycy Kłodzkiej SEB reprezentowane przez
prezesa Tomasza Herzyka
•

Porozumienie o wspólnej organizacji imprezy TownHill

8. Piotr Kurczab Bike Expertool, Em Marek Janikowski Srebrna Góra
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•

Porozumienie o wspólnej organizacji imprezy Kelles Enduro MTB

9. Polska Fundacja Wychowania Fizycznego z Wrocławia reprezentowana przez Prezesa
Michałą Karsę
•

Partner imprezy pn.: Silver Run

10. Fundacja Pozytywka Stoszowice reprezentowana przez Elżbietę Szopian
•

Wspólna realizacja projektów na rzecz dzieci oraz dorosłych

11. Stowarzyszenie Srebrna Reaktywacja reprezentowana przez Prezesa Urszulę Bułę
•

Umożliwienie korzystania z części lokalu dla celów prowadzenia działań statutowych.

12. Igor Leginowicz
•

Realizacja projektu laboratorium Dźwięku

13. Wojskowy klub Sportowy „Śląsk" z siedzibą we Wrocławiu reprezentowany przez
Dyrektora Klubu Janusza Pilcha oraz Prezesa Zarządu Sekcji Piłki Nożnej Macieja
Sikorskiego oraz UKS Akademia Piłkarska „Dzieci Śląska
•

Prowadzenie sekcji piłkarskiej na terenie Gminy Stoszowice WKS Śląsk Wrocław

14. Twierdza Srebrna Góra reprezentowana przez prezesa Emilię Pawnuk
•

Współpraca partnerska

15. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie
•

Wynajem sali widowiskowej

16. Fundacja BLIN Wrocław
•

Przeprowadzenie darmowych 3 dniowych warsztatów fotograficznych dla dzieci
i młodzieży z Gminy Stoszowice

17. Fundacja Gufo z siedzibą w Srebrnej Górze reprezentowana przez Ewę Jaszek
•

Użyczenie pomieszczenia w celu przeprowadzenia darmowych warsztatów dla dzieci
w ramach projektu „Culture summer for V4 children from middle of nowhere"

18. Biblioteka Narodowa w Warszawie
•

Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek

19. Fundacja Koder Dojo Warszawa
•

Realizacja projektu Cder Dojo

20. Szkoła podstawowa w Budzowie oraz Gimnazjum w Budzowie
Pilne prace naprawcze przeprowadzone w 2016 roku.
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•

Naprawa pieca w GOKSiR;

•

Naprawa pieca SPA Aniołek;

•

Wymiana pieca C.O. Stoszowice (inwestycja Gmina);

•

Wymiana drzwi zewnętrznych sala widowiskowa GOKSiR;

•

Remont sali widowiskowej (tynki na scenie, instalacja kurtyny, instalacja systemu naciągu;
kotary boczne itp.);

•

Oszklenie okien Srebrna Góra;

•

Naprawa schody Aniołek;

•

Wymiana szyldów bibliotecznych i GOKSiR;

•

Instalacja systemu zapobiegania zapowietrzeniu pieca C.O. Srebrna Góra;

•

Uruchomienie automatyki pieca w budynku GOKSiR w Srebrnej Górze;

•

Instalacja systemu CCTV;

•

Bieżące naprawy budynek GOKSiR;

•

Naprawa oświetlenia kotłownia Stoszowice;

•

Drobne naprawy w OPS (szczególnie w okresie zimowym);

•

Zabezpieczenie drzwi w przepompowni w Stoszowicach;

•

Naprawa oczyszczalni ścieków w Przedborowej;

•

Serwis ścianki wspinaczkowej;

•

Naprawa gniazdek elektrycznych GOKSiR;

•

Naprawa sprzętu elektrycznego (BEMARY, LAMPY LED, PRZEDŁUŻACZE);

•

Tabliczki na budynkach;

•

Wymiana oświetlania sala widowiskowa.

Koszty
•
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Przychody - 52.050,52 zł;

•

Darowizny pieniężne 6.681 zł;

•

Darowizny rzeczowe (meble, sprzęt, okablowanie etc.);

•

Koszty wynagrodzeń 158.011,31;

•

Umowy zlecenia 85,464,06 zł;

•

Składki ZUS i FP 41,312,39;

•

Inne świadczenia pracownicze 8.732,52;

•

Naprawa pieca i konserwacja oprogramowania 4,988,02;

•

Koszty stałe (energia, opał, konserwacja, telefon, mat. Biurowe) 152,431 zł;

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła protokół pokontrolny
Komisji Rewizyjnej z dnia 18 października 2017 roku z działalności i sytuacji finansowej
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach - co stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Krzeszowiec – poinformował, że w związku
z szerokim zakresem obowiązków i działań prowadzonych przez Dyrektora GOKSiR należy się
duży szacunek za całokształt pracy na ww. stanowisku. Komisja Rewizyjna wnioskuje
o zwiększenie wynagrodzenia dla dyrektora jednostki.
Ad.11
Wprowadzenie i przedstawienie prezentacji: Iwona Aibin – Sekretarz Gminy Stoszowice.
hrthht

INFORMACJA

O

STANIE

REALIZACJI

ZADAŃ

OŚWIATOWYCH

GMINY

STOSZOWICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
I. Podstawa prawna:
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 2009r. nałożyła na władze wykonawcze wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów, województw) obowiązek
corocznego składania swoi Radom informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w terminie
do 31 października każdego roku kalendarzowego.
Art. 5a ust. 4) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi:
„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października,
17

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie
realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:
1) sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych
na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których
prowadzenie

należy

do

zadań

własnych

jednostki

samorządu

terytorialnego;

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra
w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych
jednostki samorządu terytorialnego.”
Ustawodawca pozostawił samorządom swobodę wyboru w postaci, formatu i objętości, a także
zakresu tematycznego tych sprawozdań oświatowych. Mogą one mieć postać zarówno oddzielnego
dokumentu, jak i ustnej informacji składanej na potrzeby organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego – Rady Gminy Stoszowice.
Gmina Stoszowice w roku szkolnym 2016/2017 realizowała zadania oświatowe w zakresie
zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki w przedszkolach:
1) Publicznym Przedszkolu w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu;
57-215 Srebrna Góra; Przedborowa 100;
2) Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Balonik”
57-213 Stoszowice 34;
3) Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”
57-215 Srebrna Góra; ul. Kąpielowa 2;
oraz w:
1) Szkoła Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu
57-214 Budzów; ul. Henryka Pobożnego 1;
2) Publiczne Gimnazjum w Budzowie
57-214 Budzów 108
jak i poprzez działalność publiczną:

•

placówki publicznej w Grodziszczu (4) prowadzonej przez Stowarzyszenie rozwoju Wsi
Grodziszcze i Wsi Rudnica (PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM
PRZEDSZKOLNYM, PUBLICZNE GIMNAZJUM).
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Podstawy prawne realizowanych zadań oświatowych w Gminie Stoszowice:





ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.);
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1189 ze zm.);
przepisów wykonawczych do wskazanych wyżej ustaw;

II. W załączniku Nr 1 opisano stan realizacji zadań oświatowych – Szkoła Podstawowa
w Budzowie z filią w Grodziszczu.
III. W załączniku Nr 2 opisano stan realizacji zadań oświatowych – Przedszkole Publiczne
w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu.
IV. W załączniku Nr 3 opisano stan realizacji zadań oświatowych – Publiczne Gimnazjum
w Budzowie.
V. W załączniku Nr 4 opisano stan realizacji zadań oświatowych w Niepublicznych Przedszkolach
funkcjonujących na terenie Gminy Stoszowice*.
VI. Na mocy uchwały Rady Gminy Stoszowice NR XXVII/186/2017 z dnia 29 marca2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu stała się szkołą ośmioletnią, natomiast
Publiczne Gimnazjum w Budzowie zakończyło swoją działalność z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Prezentacja dotycząca stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Stoszowice w roku szkolnym
2016/2017 - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu (jest do wglądu w biurze Rady
Gminy Stoszowice).
Radna Violetta Miechurska – zapytała, czy w ramach Projektu: „Razem w przyszłość
- Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Stoszowice” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego są przewidziane większe środki dla nauczycieli. Zdaniem
Radnej jest to dodatkowa praca, a zaproponowane wynagrodzenie niewielkie.
Sekretarz Gminy Pani Iwona Aibin – poinformowała, że zgodnie z wytycznymi ww. projektu
za wykonane zadania jest przewidziane wynagrodzenie dla nauczycieli zgodnie ze stawkami
możliwymi do zaproponowania - biorąc pod uwagę widełki wskazane w przepisach prawa m.in.
(karcie

nauczyciela),wyposażenie

pracowni

szkolnych

dydaktycznych, realizacja szeregu szkoleń dla nauczycieli.
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Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz – odnosząc się do pytania Radnej Violetty
Miechurskiej poinformował, że zmiany w umowie nie wchodzę w grę. Dodał, że wyniki testów,
sprawdzianów były tak wysokie, że będzie problem, aby skorzystały z projektu dzieci szkoły
podstawowej w Budzowie, co powoduje ograniczenie ilości dzieci przy tworzeniu grup.
Radna Jolanta Spychalska – poinformowała, że jeżeli do programu nie zostaną włączone klasy
6 i 7 szkoły podstawowej to mogą wystąpić problemy ze skompletowaniem grup z poszczególnych
przedmiotów (powinno ich być od 3 do 4). W tej chwili mamy zaledwie 4 klasy gimnazjalne liczące
od 17 do 18 uczniów – a przecież program jest przewidziany na 2 lata, zatem w przyszłym roku
będą to tylko 2 klasy. Na dodatek jest dużo dzieci z orzeczeniami o wadach wzroku, które są
obciążone dodatkowymi zajęciami rewlidacyjnymi, stąd ich niechęć do uczestniczenia
w popołudniowych zajęciach w ramach projektu.
Sekretarz Gminy Pani Iwona Aibin – poinformowała, że Pani Dyrektor Irena Pachnicz
wystąpiła do koordynatora projektu, o przedstawienie stanowiska w sprawie rozszerzenia projektu
poprzez zwiększenie ilości dzieci.
Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz – poinformował, że płatność ze środków
europejskich stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu, dotacja celowa z budżetu państwa
stanowi nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowanych projektu, wkład własny (niefinansowy) to
5 %. Trudno, żeby z ww. projektu nie skorzystać m.in. w związku z doposażeniem sal lekcyjnych,
szkoleniem kadry nauczycielskiej.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że w większych miastach rodzice
płacą za dodatkowe zajęcia. Dzieci przebywają w szkole od rana do godz. 19:00. Wszystko po to,
żeby dobrze wykorzystać wolny czas, a nie spędzać go przed komputerem.
Ad 12-14.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Rady Gminy Stoszowice:
 uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2017 roku;
 pismo Duszpasterstwa Parafii Rzym. Kat. pw. ŚŚ. App. Piotra i Pawła dotyczący wezwania
z dnia 19.09.2017 roku,
 pismo z Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach śląskich w sprawie uchwał dotyczących
regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków,
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 informację z analizy oświadczeń majątkowych kierownictwa, dyrektorów, kierowników,
Prezesów i uprawnionych pracowników Gminy Stoszowice oraz Radnych złożonych za rok
2016,
 Sprawozdanie Wojewody Dolnośląskiego z realizacji zadań wynikających z ustawy osób
zobowiązanych:
Pana Pawła Gancarza - Wójta Gminy Stoszowice,
Pani Aleksandry Tanona - Przewodniczącej Rady Gminy Stoszowice
W dalszej części posiedzenia przedstawiono realizację wniosków i postulatów z poprzedniej sesji
Rady Gminy, co stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Sekretarz obrad Pani Violetta Miechurska - przedstawiła Wnioski i Interpelacje:
Wniosek Radnej Doroty Wild
Naprawa latarni w Srebrnej Górze znajdujących się:
- na przeciw Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji;
- naprawa schodów i barierki przy wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
Wniosek mieszkańców o uruchomienie oświetlenia ulicznego przy ulicach:
- Alternatywy,
- Widokowej 1,
Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz - poinformował, że złożone wnioski przekazane
zostały do realizacji.
Wniosek Radnej Violetty Miechurskiej
Przygotowanie pisemnego sprawozdania z uzyskanego dochodu z biletów wejściowych
na Twierdzę Srebrnogórską oraz na co jest przeznaczona ww. kwota.
Radna Violetta Miechurska - zapytała na jakim etapie jest Gmina w sprawie gruntów Polskich
Kolei Państwowych S.A.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że na chwilę obecną sprawa toczy
się w Sądzie. Wcześniejsze decyzje zostały przez Sąd uchylone. W każdym roku systematycznie
są wydawane decyzje i przeprowadzone postępowania. Jeżeli SKO utrzyma decyzję w mocy, to jest
ona kasowana przez Sąd.
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Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz -dodał, że jest możliwość przejęcia gruntów,
ale Gmina straci wpływy z podatku i zostanie obciążona ich utrzymaniem ciągów
komunikacyjnych.

Ad. 15
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice -Pani Aleksandra
Tanona ogłosiła zakończenie XXXIV sesji Rady Gminy Stoszowice.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła Jolanta Borgula.
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