PROTOKÓŁ NR XXXI/2017
Z DNIA 14. 07. 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. Józefiak Marcin
2. Krzeszowiec Tomasz
3. Pilik Zdisław
4. Kubicz Tadeusz
5. Miechurska Violetta
6. Semczuk Tadeusz
7. Spychalska Jolanta
8. Hojdus Zbigniew
9. Tanona Aleksandra
Radni nieobecni:
1. Chmiel Joanna
2. Cwanek Ewelina
3. Kowalczyk Tadeusz
4. Solińska Monika
5. Wild Dorota
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy – Paweł Gancarz
Skarbnik Gminy – Katarzyna Cichoń
Sekretarz Gminy – Iwona Aibin
Małgorzata Chmiel – Kierownik Rozwoju
Ad. 1–2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XXXI sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 9 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,
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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:

1)
2)
3)
4)

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice,
zmiany budżetu gminy na rok 2017,
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi.

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.
Poddany pod głosowanie porządek obrad, został przyjęty 9 głosami „za”, „wstrzymujący się” 0 głos,
„przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Stoszowice,
2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
3. Powołanie sekretarza obrad,
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stoszowice,

b)

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017,

c)

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu
drogi.

5.

Zakończenie obrad.

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 zgodę. Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty

Miechurskiej - została przyjęta 9 głosami „za”.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy - poinformowała, że w związku ze zmianami planu
dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2017 roku istnieje potrzeba dokonania zmian
w przedmiotowej uchwale. Wyjaśniając dodatkowo, iż zmiany w ww. uchwale będą polegać
na przekazaniu pomocy finansowej dla DSDiK we Wrocławiu.
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Pan Paweł Gancarz – Wójt Gminy – poinformował, że podjęte działania mają na celu
kontynuację wspólnie z Województwem Dolnośląskim inwestycji związanej z przebudową
nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze (odcinek od nowej kostki brukowej do
początku miejscowości Budzów), w ramach którego przewiduje się przebudowę chodnika. Koszt
zrealizowania budowy chodnika szacowany jest na kwotę 250 000 zł, a roboty budowlane związane
z budową chodnika zostaną poniesione 50%/50%. Realizacja ww. zadania poprawi bezpieczeństwo
mieszkańców i użytkowników drogi, poprawi stan techniczny i estetyki, polepszy płynność ruchu
jednego z głównych ciągów komunikacyjnych. Po opracowaniu projektu planowane jest spotkanie
z mieszkańcami Srebrnej Góry w celu wysłuchania uwag i ewentualnych zmian. Z chwilą
podpisania

porozumienia

projektant

posiadał

odpowiednie

umocowanie

prawne

przy

kompletowaniu dokumentacji. Zdaniem Pana Wójta nie jedna Gmina chciałaby, żeby DSDiK
podjęła przebudowę drogi wojewódzkiej. Można to potraktować jako sukces naszej Gminy, przy
niewielkim wkładzie środków budżetowych.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że koszt budowy chodnika jest
oszacowany na kwotę 250 000 zł. W związku z tym, iż Gmina w 100% ze swoich środków opracuje
dokumentację, a roboty budowlane zostaną poniesione 50%/50%, pomoc finansowa Gminy została
pomniejszona o 50% kosztu opracowania dokumentacji. W związku z powyższym Gmina przyznaje
Województwu pomoc finansową w formie dotacji w roku 2018 na łączną kwotę 71 187 zł.
Radna Jolanta Spychalska – zapytała, czy w związku z ww. inwestycją w roku 2018 zostanie
zaciągnięty kredyt ?
Pani Katarzyna Cichoń - Skarbnik Gminy – poinformowała, że na wcześniejszych sesjach
rozmawiano na temat wniosku i kredytu w sprawie remontu i przebudowy Twierdzy. Wówczas
padło stwierdzenie, że jest to jedyna możliwość złożenia wniosku na fakt, iż spółka nie może
aplikować o środki zewnętrzne.
Radny Zbigniew Hojdus – zwrócił uwagę, że z chwilą remontu chodnika w Srebrnej Górze należy
uwzględnić zamontowanie ławek na odcinku Górnego Miasta w kierunku Ośrodka Zdrowia
w Budzowie (wniosek osób starszych).
Paweł Gancarz Wójt Gminy – poinformował, że uwaga słuszna, ale przy obecnym zadaniu jest
to prawdopodobnie niemożliwe. Z chwilą składania dokumentacji zostanie zasugerowane
projektantowi o uwzględnienie miejsca utwardzone pod ławki. Natomiast montaż (kilka sztuk)
ławek można zaplanować na kolejne lata ze środków funduszu sołeckiego.
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1.Uchwała Nr XXXI/198/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta

9 głosami „za”,

„wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
Przedstawiając uzasadnienie do uchwały z którego wynika, że zmiany dokonane w planie budżetu
wynikają:
1)

ze zmiany klasyfikacji budżetowej oraz uszczegółowieniu nazwy zadania związanego

z opracowaniem dokumentacji technicznej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni
drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze. Dokonano zmiany rozdziału 600016 na
rozdział 600013.
2)

ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł przeznaczonych na zakup

materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
3)

z wprowadzenia planu wydatków w wysokości 2.500,00 zł na wykonanie kosztorysów

inwestorskich oraz przedmiaru robót na drogi gminne uszkodzone przez obfite deszcze. Są
to drogi: Srebrna Góra- dz. nr 1 (ul. Warowna), Jemna - dz.nr 42,161, 155, 153.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że jeżeli chodzi o pkt 3 dot. wprowadzenia
planu wydatków w wysokości 2.500,00 zł na wykonanie kosztorysów inwestorskich, po ostatnich
opadach deszczu stwierdzono na kilku drogach (o dużym nachyleniu) podmycia, które zostały
zgłoszone do Wojewody. W związku z powyższym do oszacowania przez Komisję Wojewódzką
ww. strat wymagany jest kosztorys.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

2.Uchwała Nr XXXI/199/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zmiany budżetu gminy
na rok 2017 - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0..
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. zmiany budżetu gminy
na rok 2017.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.
3. Uchwała Nr XXXI/200/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Dolnośląskiego - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0,
„przeciw” - 0.
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Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy – poinformował, że ww. droga nie jest zaliczona do kategorii
dróg publicznych, (jest drogą wewnętrzną). Wskazana droga obsługuje transport przy ważnych
obiektach, tj. publicznego gimnazjum, szkoły podstawowej, boiska sportowego oraz zaplanowanej
budowy świetlicy wiejskiej w Budzowie na działce nr 570 (wariant B). W związku z tą lokalizacją
wymieniona droga nie jest przystosowania do wzmożonego ruchu samochodowego, w tym
autobusowego. Podjęcie tej uchwały jest niezbędne w celu przystąpienia do dalszych prac
projektowych i innych związanych z budową świetlicy wiejskiej. Przyznanie statusu drogi
publicznej spowoduje możliwość ubiegania się o dotacje.
Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.
4.Uchwała Nr XXXI/201/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciw” - 0.
Ad. 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice - Pani Aleksandra
Tanona ogłosiła zakończenie XXXI sesji Rady Gminy Stoszowice.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła Jolanta Borgula.
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