PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R.
PRZEPROWADZONEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZEDBOROWEJ
Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 16:00
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Chmiel Joanna
2. Józefiak Marcin
3. Gad Ireneusz
4. Hojdus Zbigniew
5. Kubicz Tadeusz
6. Kowalczyk Tadeusz
7. Miechurska Violetta
8. Semczuk Tadeusz
9. Pilik Zdzisław
10. Spychalska Jolanta
11. Tanona Aleksandra
12. Wild Dorota
Radni nieobecni:
1.Cwanek Ewelina
2. Solińska Monika
3. Krzeszowiec Tomasz
(Lista obecności radnych i sołtysów stanowi załącznik 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
Sołtysi
Ad. 1–2
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Radną Rady Gminy Stoszowice - Panią Violettę Miechurską, która
wyraziła zgodę.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej została przyjęta 12 głosami „za”.
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Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XXXVI sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała

radnych,

sołtysów

oraz

wszystkich

przybyłych

na

sesję.

Oświadczyła,

że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Proponowany porządek obrad:
1.

Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy Stoszowice.

2.

Powołanie sekretarza obrad.

3.

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.

Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2017 r.

5.

Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2017 r.

6.

Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

7.

Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stoszowice.
7.2. Uchwalenia budżetu Gminy Stoszowice na 2018 rok:
• przedstawienie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem
• odczytanie opinii R.I.O. o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
• odczytanie opinii Komisji Budżetowej
• dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
• głosowanie nad uchwałą budżetową
7.3. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2018.
7.4. Zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7.5. Zmiany uchwały w sprawie podziału Gminny Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
7.6. 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
z opłat, jak również tryb ich pobrania.
7.7. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku
dla osób bezdomnych, celem przedłożenia pod obrady sesji Rady Gminy Stoszowice.

8.

Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.

9.

Interpelacje i zapytania.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
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Przewodnicząca

Rady

Gminy

Pani Aleksandra

Tanona

–

przedstawiając

porządek

obrad

(załącznik Nr 3), wniosła o uzupełnienie do porządku obrad:
7.3a. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stoszowice.
7.9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
7.10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu
drogi.
7.11. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra.
Poddany

pod

głosowanie

porządek

obrad,

z

uwzględnionymi

poprawkami

został

przyjęty

12 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Planowany porządek obrad:
1.

Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Powołanie sekretarz obrad.

3.

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2017 r.
5. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2017 r.
6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
7.

Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stoszowice.
7.2. Uchwalenia budżetu Gminy Stoszowice na 2018 rok.

•

przedstawienie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem,

•

odczytanie opinii R.I.O. o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok,

•

odczytanie opinii Komisji Budżetowej,

•

dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

•

głosowanie nad uchwałą budżetową.

7.3. Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stoszowice.
7.3a. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
7.4. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2018.
7.5. Podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
7.6. Podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminny Stoszowice na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
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7.7. Podjęcia 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 z opłat, jak również trybu ich pobrania.
7.8. Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, celem przedłożenia pod obrady sesji Rady
Gminy Stoszowice.
7.9. Podjęcia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
7.10. Podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu
drogi.
7.11. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra.
8.

Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.

9.

Interpelacje i zapytania.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr XXXIV/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia
30 października 2017 r.
Protokół Nr XXXIV/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2017 r. – został przyjęty
12 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
Ad. 5
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr XXXV/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia
29 listopada 2017 r.
Protokół Nr XXXV/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 listopada 2017 r. – został przyjęty 12
głosami „za” , wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
Ad. 6
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym
 11 grudnia 2017 r. podpisana została deklaracja związana z przystąpieniem do prac nad tworzeniem
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części województwa dolnośląskiego na lata
2020-2030 „Sudety 2030”;
 12 grudnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki

na dofinansowanie wymiany pieców.

Po spełnieniu warunków 8 beneficjentów otrzyma dofinansowanie na realizację inwestycji
w swoich gospodarstwach do końca roku 2017. Pozostałych 2 beneficjentów otrzyma środki
w miesiącu styczniu 2018 r, po zrealizowaniu zadania;

4

 9 grudnia 2017 roku w Srebrnej Górze odbył się VII Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego
odbyły się występy dzieci i innych artystów. Odwiedzający Jarmark mieli również okazję kupić
niepowtarzalne rękodzieła oraz produkty regionalne;
 9 grudnia 2017 roku na terenie Gminy Stoszowice gościł Pan Roman Czejarek - redaktor Jedynki
Polskiego Radia, polski dziennikarz, prezenter radiowy. 3 godzinna audycja radiowa (z 3 milionami
słuchaczy) poświęcona była Gminie Stoszowice i miejscowości Srebrna Góra. Wspomniany
program, może przyczynić się do wzrostu ilości odwiedzin turystów w naszej Gminie;
 trwają prace związane z budową wodociągu w Przedborowej. Dobre warunki pogodowe sprzyjają
planom realizacji tego przedsięwzięcia;
 przystąpiliśmy

do

II

etapu

-

finalizacji

prac

związanych

z

infrastrukturą

drogową

w miejscowości Żdanowie. Koszt dofinansowania wynosi 215,930.00 zł, a koszt całego zadania
zamyka się kwotą 304,838.66 zł;
 Gminna Spółka Wodna funkcjonuje już 3 lata, tylko w tym roku wykonano:


3380 mb rowu, w tym 110 mb muru oporowego w Przedborowej,



5 przepustów na łączną kwotę 130.100, 00 zł,

z czego dofinansowanie wyniosło 116.100,00 zł, a składki członkowskie 14.000,00 zł. Pan Wójt, w imieniu
organizatorów zaprosił przybyłych na sesję Rady Gminy Stoszowice na wydarzenia kulturalne, które odbędą
się:
 5 stycznia 2018 r. w Twierdzy Srebrna Góra o godz. 17:30 - koncert kolęd i pastorałek Dziecięcej
Scholi Parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Przedborowej,
 27 stycznia 2018 r. na trasie biegowej w Srebrnej Górze - VII Bieg Św. Floriana.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że w drugiej części spotkania świątecznonoworocznego zostanie przedstawiona prezentacja podsumowania mijającego roku oraz zostaną wręczone
nagrody i podziękowania wyróżnionym w Gminie Stoszowice Panu Miachałowi Jałowiec i Panu Łukaszowi
Sikorskiemu, którzy promują naszą Gminę na gruncie krajowym i zagranicznym.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. i 7.2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stoszowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przystąpiła do omówienia projektów
uchwał:
 przedstawiła

projekt

uchwały

w

sprawie

wieloletniej

prognozy

finansowej

wraz

z uzasadnieniem,
Dodała, że projekt uchwały został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy.
Uchwała Nr IV/300/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia
15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stoszowice przedstawionej wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że Opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stoszowice jest pozytywna z uwagami.
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Aleksandra Tanona – otworzyła dyskusję nad projektem
uchwały WPF. Zapytała czy są pytania, ewentualne uwagi do przedłożonego projektu uchwały. Wobec
braku dyskusji i pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały:
Następnie Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Violetta Miechurska – przedstawiła
pozytywną opinię Komisji Budżetowej, która odbyła się w dniach 4 i 13 grudnia 2017 r sprawie
projektu uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na rok 2018 wraz z uzasadnieniem oraz projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stoszowice. Opinia została przyjęta
5 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, przeciwnymi głosami „0”. Komisja Budżetowa
postanowiła przedłożyć ww. projekty uchwał pod obrady sesji Rady Gminy, co stanowi załącznik Nr 5
do niniejszego protokołu.
1. Uchwała Nr XXXVI/220/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 9 głosami „za”, wstrzymujących się „1” głosem,
„ przeciw” - 2.
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały budżetowej
na 2018 r. Projekt uchwały budżetowej został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty
pod obrady sesji Rady Gminy.
Uchwała Nr IV/298/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice projekcie
uchwały budżetowej Gminy Stoszowice na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi – stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że Opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej jest
pozytywna.
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Aleksandra Tanona – otworzyła dyskusję nad projektem uchwały
budżetowej. Zapytała czy są pytania, ewentualne uwagi do przedłożonego projektu uchwały. Wobec braku
dyskusji i pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok:
2. Uchwała Nr XXXVI/221/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Stoszowice na 2018 rok - została przyjęta 8 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw”
- 4.
Radny Tadeusz Kowalczyk – poprosił o udzielenie głosu. Poinformował, że był przeciwny przyjęciu
budżetu na 2018 r. z uwagi na brak informacji:
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 ile będzie kosztować obsługa tego wyciągu,
 ile dodatkowych osób będzie musiało być zatrudnionych,
 ile osób będzie musiał przewieźć ww. wyciąg, żeby inwestycja się zwróciła.
 jaki będzie koszt wielkości wkładu Gminy na ww. zadanie(ma obawy, czy Gmina podoła finansowo)
.
Stwierdził, że jest radnym 3. kadencję i po raz pierwszy jest przeciwny przyjęciu uchwały budżetowej i jest
to jedyna uwaga jaką wnosi do budżetu. Swoją uwagę wnosi po zakończeniu głosowania, aby nie miała ona
wpływu na głosowanie dla pozostałych Radnych.

•

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

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 XXXVI/222/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 12 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

•

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.
4. Uchwała Nr XXXVI/223/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany budżetu gminy
na rok 2017 - została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

•

projekt

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2018.
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 XXXVI/224/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok
2018 - została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

•

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
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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 XXXVI/225/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych - została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0
głosami, „przeciw” - 0.

•

projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

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 XXXVI/226/2017 z dnia 28 grudnia 2017 o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy
Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu - została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 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 z opłat, jak również trybu
ich pobrania.
•
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 XXXVI/227/2017 z dnia 28 grudnia 2017 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 z opłat, jak również trybu ich
pobrania - została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

•

projekt

uchwały

w

sprawie

ustalenia

szczegółowych

zasad

ponoszenia

odpłatności

za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
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9. Uchwała Nr XXXVI/228/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.

•

projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
10. Uchwała Nr XXXVI/229/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie wysokości ekwiwalentu
pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych - została przyjęta 12
głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

•

projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia
przebiegu drogi.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
11. Uchwała Nr XXXVI/230/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi - została przyjęta 12 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

•

projekt

uchwały

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że dla miejscowości Srebrna Góra obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 23 kwietnia 2013 r. Natomiast teren wyznaczony
pod lokalizację kolei gondolowej nie umożliwia prawidłowego jej usytuowania. Obszar wymaga
powiększenia - lokalizacji stacji górnej w obrębie Twierdzy oraz prawidłowego zlokalizowania stacji dolnej
– na działce, stanowiącej własność Gminy Stoszowice. Dla umożliwienia realizacji inwestycji niezbędne jest
przystąpienie do sporządzenia ww. planu.
Dodał, że będzie to duże wyzwanie i intensywna praca przy procedowaniu planu zagospodarowania
przestrzennego w tak krótkim terminie. Wójt przypomniał, że informował Radnych na poprzednich
komisjach że dofinansowanie na realizację kolei będzie na poziomie 85%. Wartość zadania to kwota 2,5 mln
euro, czyli ok. 10 mln zł z tego 15 % wkładu własnego, czyli około 1,5 mln zł.
Projekt jest realizowany we współpracy ze stroną czeską, która także planuje utworzenie wyciągu i jest
mocno zaawansowana w pracach projektowych i planistycznych (będąc praktycznie gotowym na złożenie
fiszki projektowej). Dokumentacja, którą ma zamiar przygotować Gmina jest niezbędna. W sytuacji, gdyby
współpraca z partnerem czeskim podczas realizacji tej inwestycji nie powiodła się. Wówczas inwestycja
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może zostać oddana w prywatne ręce (przedsiębiorcy interesują się takimi przedsięwzięciami). Gdy są
gotowe wszystkie kwestie formalnie o wiele łatwiej znaleźć potencjalnego inwestora.
Natomiast o kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników i funkcjonowaniem srebrnogórskiej gondoli
nie było informacji, ze względu iż inwestycja jest dopiero we wstępnej fazie.
12. Uchwała Nr XXXVI/231/2017 z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna
Góra - została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

Ad. 8 – 10
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że pisma, które wpłynęły do
Rady Gminy Stoszowice były przedstawione na posiedzeniu Komisji przy omawianiu projektów uchwał.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice - Pani Aleksandra Tanona
zakończyła posiedzenie XXXVI sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: Jolanta Borgula - Inspektor ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy

10

