PROTOKÓŁ NR XXXV/2017
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 29 listopada 2017 R.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY
W STOSZOWICACH
Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 17:45
Radni obecni na posiedzeniu:
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. Pilik Zdzisław
10. Spychalska Jolanta
11. Wild Dorota
12. Tanona Aleksandra
Radni nieobecni:
1. Chmiel Joanna
2. Cwanek Ewelina
3. 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
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP – Andrzej Pasternak
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Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP – Ryszard Mianowski
Druhna OSP Stoszowice – Alicja Wolan
Ad. 1–2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XXXV 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.
Ad. 3
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIV/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 października
2017 r.
6. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stoszowice.
8. Informacja dotycząca zmian w przepisach prawa w zakresie ubezpieczenia społecznego
rolników.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Stoszowice na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społecznogospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Budzowie z filią w Grodziszczu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Budzowie z filią
w Grodziszczu.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie XXXV sesji Rady Gminy Stoszowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiając porządek obrad
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(załącznik Nr 3), wniosła o:
 wykreślenie z porządku obrad punktu 5 w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIV/2017 sesji
Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2017 r. i przedstawienie na najbliższej sesji
Rady Gminy z uwagi na wniesione przez radnych poprawki do ww. protokołu;
 zaproponowała, aby informacja na temat ochrony przeciwpożarowej przedstawiona została
przed informacją Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym;
 zaproponowała zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego uchwały w sprawie nadania
statutu Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu z uwagi na fakt, że zgodnie
z przepisami prawa statut szkoły przyjmuje Rada Szkoły lub Rada Pedagogiczna.
Poddany pod głosowanie porządek obrad, z uwzględnionymi poprawkami został przyjęty
12 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Sekretarza obrad.
5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stoszowice.
6. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja dotycząca zmian w przepisach prawa w zakresie ubezpieczenia społecznego
rolników.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Stoszowice na 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społecznogospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Budzowie z filią w Grodziszczu.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie XXXV sesji Rady Gminy Stoszowice.
Ad. 4
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
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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”.
Ad. 5
Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stoszowice
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA TERENIE GMINY STOSZOWICE
Wprowadzenie i przedstawienie prezentacji: Ryszard Mianowski - Sekretarz Zarządu Gminnego
ZOSP, Andrzej Pasternak - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP
GMINA STOSZOWICE
Obszar
w tym:
użytki rolne
użytki leśne
Zróżnicowanie terenu
(teren podgórski)
Liczba ludności (06.2016)
Liczba miejscowości
Drogi
droga wojewódzka nr 385
drogi powiatowe i gminne
Wodociągi - hydranty

109,82 km2
62%
32%
280 - 825 m n.p.m
5 484
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1
pozostałe
8 miejscowości
! brak w Przedborowej
Przeciwpożarowe zabezpieczenie wodne !brak zbiorników
przeciwpożarowych
Teren trudny: bardzo zróżnicowany, podgórski, słabo zurbanizowany
Ochotnicze Straże Pożarne
1. Budzów*
2. Grodziszcze
3. Jemna
4. Lutomierz
5. Przed borowa
6. Rudnica
7. Stoszowice
* włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
OSP z samochodem lekkim
Osp z samochodem średnim
Osp włączone do KSRG z samochodem średnim
Ochotnicze Straże Pożarne
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Jednostka OSP
1
2
3
4
5
6
7

Ilość członków OSP
ogółem

BUDZÓW *
GRODZISZCE
JEMNA
LUTOMIERZ
PRZEDBOROWA
RUDNICA
STOSZOWICE
Razem

23
35
20
20
42
15
20
175

Ilość członków OSP mogących
brać udział w działaniach
ratowniczych
18
8
4
10
22
0
15
77

Dodatkowo
w MDP
6
15
6
27

Do działań ratowniczych dopuszczeni mogą być strażacy, którzy:
•
•
•
•
•
•

ukończyli minimum „Kurs szeregowych Ochotniczych Straży Pożarnych" (130 godzin)
zdali państwowy egzamin obejmujący również ratownictwo medyczne,
zostali dopuszczeni do działań ratowniczych przez komisję lekarską,
każdego roku przechodzą szkolenie BHP,
są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
są wyposażeni w odpowiedni strój ochronny, wyposażenie osobiste oraz urządzenia
pożarnicze.
Wyszkolenie strażaków ochotników OSP
Liczba
Liczba
Liczba do
wyszkolonych ogółem wyszkolonych w 2016 przeszkolenia
Strażacy ratownicy OSP
Kierowcy konserwatorzy sprzętu
ratowniczego
Z zakresu ratownictwa technicznego
Z zakresu kierowania ruchem drogowym
Z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy
Z zakresu działań
przeciwpowodziowych i ratownictwa na
wodach
Z zakresu zabezpieczenia lądowania
LPR
Sternicy motorowodni
Dowódcy OSP
Pilarze do drewna
Pilarze do stali i betonu

80

7

10

12

0

0

41
14

10
4

7
3

18

11

3

4

0

2

9

0

2

4
14
26
13

0
1
2
0

0
3
3
3

WYPOSAŻENIE OSOBISTE STRAŻAKA
ILE W PRZYBLIŻENIU WAŻY STRAŻAK?
HEŁM 1,4 kg
APARAT POWIETRZNY 12,4 kg
UBRANIE SECJALNE 3,65 kg
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RĘKAWICE 0,4 kg
PAS BOJOWY 0,8 kg
DWA ODCINKI WĘŻY TŁOCZONYCH W-75 18 kg
OBUWIE SPECJALNE 3,5 kg
RAZEM = OKOŁO 40,35 kg + waga strażaka
minimalne ceny:
800 zł hełm
4800 zł aparat powietrzny
800 zł sygnalizator bezruchu
1800 zł ubranie specjalne
150 zł rękawice
150 zł pas bojowy
350 zł obuwie
RAZEM min. 8850 zł
Wyposażenie OSP w samochody pożarnicze
Jednostka OSP
Samochody/pojazdy
Rok produkcji'
GBA- 3,5/25 lveco Eurocargo 150 (gaśniczy średni) SRt Budzów
Nissan Navara (operacyjny terenowy) Skuter śnieżny
2016 2003 2009
Yamaha
Grodziszcze
GBA-2,5/8 - IFA (gaśniczy średni)
1972! (1993 zabudowa)
Jemna

GLM- Lublin 3 (gaśniczy lekki)

1997

Lutomierz

GLM- Lublin 3 (gaśniczy lekki)

1998

Przedborowa

GBA-2,5/20 - Star 266 (gaśniczy średni)

1991 (2014 zabudowa)

Rudnica

GLM- VW T4 (gaśniczy lekki)

1993

Stoszowice

GCBA-5/32 Jelcz (gaśniczy ciężki)

1975 !

Koszt utrzymania samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu pożarniczego obejmuje
przede wszystkim:
•
•
•
•
•

zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych,
obowiązkowe przeglądy techniczne i gwarancyjne, ubezpieczenie pojazdów
obligatoryjne przeglądy sprzętu ratowniczego tj. aparaty ochrony dróg oddechowych,
hydrauliczny zestaw ratownictwa,
wynagrodzenie konserwatorów sprzętu w OSP (50-250 zł/mies.)
wiele napraw bieżących (wynikających ze znacznego wyeksploatowania samochodów
gaśniczych i pozostałego sprzętu).

Pozostały sprzęt w jednostkach OSP
Sprzęt ratowniczy
•
•
•

hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego 1 szt. (Budzów)
pilarki do drewna 7 szt. (powyżej 15 lat)
piły do betonu i stali 1 szt
6

Motopompy
•
•
•

pożarnicze
szlamowe
pływające

8 szt wyd. M8/8 lub wyższej (wszystkie powyżej 30 lat!!!)
6 szt.
3 szt.

Agregaty prądotwórcze

4 szt.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych
•
•

aparaty nadciśnieniowe 6 szt.
czujniki bezruchu
4 szt.

Zestaw do ratownictwa medycznego
•
•
•

bez tlenoterapii - 2 walizki
z tlenoterapią -1 walizka
nosze - 1 szt.

Sprzęt alarmowania i łączności
•
•
•

selektywne wywołanie 3 jednostki OSP
radiostacje nasobne 16 szt.
radiostacje samochodowe 7 szt.

Środka ochrony indywidualnej ze świadectwem dopuszczenia
•
•
•
•
•

ubranie specjalne - 50 kpl.
buty specjalne - 49
hełmy - 68
kominiarki strażackie - 32
rękawice specjalne - 46

Odzież inna:
• ubranie koszarowe - 76 kpl.
• ubranie wyjściowe - 58 kpl
Udział w działaniach ratowniczych w 2016 roku
Liczba wyjazdów do zdarzeń Liczba ratowników
Pożary
75
313
Miejscowe zagrożenia ogółem
18
86
- wypadki drogowe
8
40
- wichury
6
28
- inne zagrożenia
4
18
Alarmy fałszywe
1
6
RAZEM
94
405
7

Poszkodowani w działaniach
ratowniczych

Ofiary śmiertelne

Ranni

0

0

Strażacy ratownicy OSP

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP z gminy Stoszowice za okres od 1 stycznia 2017
do 26 listopada 2017
Odnotowane nie podjęte
Rodzaj działania
wyjazdy do zdarzenia
Nazwa jednostki
Miejsc, Alarm
Wyjazd
Miejsc,
Pożar
Ćwicz.
Razem Ogółem Pożar
zagroź. fałsz.
gospod.
zagroź.
OSP Budzów
20
13
4
3
3
43
3
1
2
OSP Stoszowice
18
19
1
2
0
40
2
2
0
OSP Przedborowa
11
15
1
1
1
29
0
0
0
OSP Grodziszcze
4
4
0
3
1
12
2
1
1
OSP Lutomierz

2

2

1

1

1

1

0

0

0

OSP Rudnica
OSP Jemna

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

1
0

1
0

OGÓŁEM

55

53

7

10

6

125

9

5

4

DZIAŁANIA POZARATOWNICZE
1. Doskonalenie w jednostkach OSP
•
•
•
•
•
•

wewnętrzne szkolenia członków OSP
prowadzenie szkoleń dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
udział w szkoleniach, kursach i ćwiczeniach prowadzonych przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.
udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych przygotowywanych w kolejnych
latach przez poszczególne jednostki OSP gminy Stoszowice
udział wybranych jednostek w Zawodach Sportowo- Pożarniczych na szczeblu powiatowym
udział wybranych jednostek w międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych
organizowanych w Berlinie i na terenie gminy Stoszowice

2. Działalność edukacyjna
• szkolenia (warsztaty i ćwiczenia) w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
prowadzone w gminnych placówkach oświatowych
• pokazy strażackie dla ludności (m.in. Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny)
• rozmowy prewencyjne na zebraniach wiejskich dot. ochrony przeciwpożarowej
3. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na zakup sprzętu ratowniczego i inne potrzeby OSP
4. Praca jednostek OSP dla społeczności lokalnej
•
•

zabezpieczenie ratownicze i porządkowe imprez gminnych, m.in. Dożynki Gminne,
Majówka Srebrnogórska, Święto Twierdzy,
zabezpieczenie ratownicze i porządkowe imprez sportowych tj. wyścigi kolarskie MTB
i szosowe, Silver Run Srebrna Góra,
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•
•
•
•
•

organizacja otwartych uroczystości i imprez strażackich tj. Dzień Strażaka, wręczenie
sztandaru, przekazanie nowego samochodu, Piknik Strażacki
aktywny udział strażaków w świętach kościelnych
organizacja zawodów narciarstwa biegowego „Bieg Św. Floriana"
pomoc w działalności charytatywnej (WOŚP, Nocny Maraton Siatkarski)
aktywna współpraca z sołtysami, Radami Sołeckimi i innymi organizacjami

5. Prace społeczne
• przebudowa/dostosowanie garażu OSP Budzów na potrzeby nowego samochodu
ratowniczo- gaśniczego (obniżenie posadzki, wymiana bramy wjazdowej, przebudowa
wjazdu, wykonanie odwodnienia, ułożenie kostki brukowej, wymiana oświetlenia,
malowanie)
• wykonanie odwodnienia strażnicy OSP w Stoszowicach
• budowa parkingu i wycinka drzew na cmentarzu w Lutomierzu
• malowanie krzyża na cmentarzu w Grodziszczu
• modernizacja bocianiego gniazda w Grodziszczu
• prace porządkowe w otoczeniu strażnic OSP
Rozliczenie dotacji gminnej dla OSP za rok 2016
Jednostka OSP
Dotacja gminna Pozyskane środki zewnętrzne
BUDZÓW
GRODZISZCZE
JEMNA
LUTOMIERZ ***
PRZEDBOROWA
RUDNICA
STOSZOWICE
Zarząd Gminny ZOSP
RAZEM

17 625,36
5 865,13
3 458,63
7 588,66
23 021,56
994,00
13 265,65
10 181,01
82 000,00

10 300
2 259
0
1 650
7 060
0
2 400
0
23 669

% dotacji
58
39
0
22
31
0
18
0
29%

Finansowanie zakupu samochodu IVECO EURO CARGO dla OSP Budzów 737 tys. zł
Dotacja Gminy Stoszowice

290 tys. (39,5%)

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
172 tys.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
100 tys.
Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej
80 tys.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
80 tys.
Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych
10 tys.
Pozostałe
5 tys.
(Nadleśnictwa Bardo i Jugów, Bank Spółdz. Z-ce Śl., Firma Kordas)
Najpilniejsze potrzeby OSP celu poprawy funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej Gminy
Stoszowice
• Budowa strażnicy OSP w Budzowie
• Wymiana samochodów gaśniczych w Grodziszczu i Stoszowicach
• Zakup motopompy pożarniczej o dużej wydajności na wypadek powodzi
Dodatkowo:
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•
•
•
•

doposażenie wszystkich jednostek w sprzęt ratownictwa medycznego (torby medyczne bez
tlenoterapii, z tlenoterapią, z defibrylatorem, deski ortopedyczne)
doposażenie jednostek w aparaty ochrony dróg oddechowych
wymiana bramy garażowej w OSP Lutomierz
doposażenie OSP w Przedborowej w sprzęt konieczny do spełnienia wymagań
normatywnych zakwalifikowania jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

PODSUMOWANIE
Mimo wielu trudności i ograniczonych środków finansowych 5 jednostek OSP Gminy Stoszowice
przeszło pozytywnie weryfikację w zakresie przygotowania do działań ratowniczych przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.
Prezentacja dotycząca Ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stoszowice za 2016 r. stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 6
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 trwają prace związane z budową sieci wodociągowej w Przedborowej w związku z tym
mogą wystąpić utrudnienia z połączeniem internetowym w miejscowości Przedborowa
i Różana, Kolejnym etapem ww. prac będzie odtworzenie nawierzchni dróg szutrowych
i asfaltowych.
 trwają prace związane z projektem tzw. wymiany starego pieca na nowy. Do programu
zgłosiło się 11właścieili nieruchomości położonych na terenie gminy. Program cieszy się
zainteresowaniem mieszkańców,
 w związku z wystąpieniem w dniach 28-29 października 2017 r. silnego wiatru
i intensywnych opadów deszczu przyjęto zgłoszenia od mieszkańców dot. uszkodzenia
mienia na 12 budynkach mieszkalnych oraz 19 na budynkach gospodarczych. Dalszą
procedurę prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach,
 w miesiącu październiku i listopadzie br. podpisano umowy pozyskane ze środków
zewnętrznych na: dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych
w zakresie e-administracji w Gminie Stoszowice”,w ramach ww. projektu jest włączony
tzw. system e- remiza w Grodziszczu, który działa od roku

(zdając egzamin).

Na przykładzie tej jednostki zostaną objęte wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z terenu
Gminy Stoszowice. Usprawni to komunikację pomiędzy Gminnym Centrum Zarządzania
Kryzysowego, a jednostkami OSP,
 podpisano umowę gwarantującą przyznanie środków finansowych na realizację zadania
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Przyznana kwota przez
Zarząd Województwa Dolnośląskiego wynosi 2,2 mln zł, przy czym całkowity koszt
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realizacji zadania oszacowano na 3,1 mln zł,
 podpisano umowę na projekt „Razem w przyszłość – rozwijamy kompetencje kluczowe
w Gminie Stoszowice”. Ww. projekt uzyskał wsparcie w wysokości 319 747,20 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi 336 576,01zł,
 w ramach Funduszu Sołeckiego wyremontowano pomieszczenie w świetlicy wiejskiej
w Stoszowicach oraz zakończono kompleksowy remont toalet w świetlicy wiejskiej
w Przedborowej,
 odebrano remont drogi w Żdanowie (na której montaż był bardzo skomplikowany
i złożony). Kwotę w wysokości 25 tys. zł. przekazały Lasy Państwowe, natomiast środki
w kwocie 9 tys. zł zostały przekazane z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Żdanów.
Promesa z Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 88 tys. zł. Całość realizacji zadania zamknięto
w kwocie 241 tys. zł.,
 na etapie postępowania przetargowego są dwie kolejne drogi. Początkiem grudnia br.
zostanie zawarta umowa. Na ww. zadanie otrzymano promesę w wysokości 215 tys. zł.
Po postępowaniu przetargowym realizacja zadania zamknie się kwotą 304.838,66 zł. (jest
to proces, wykonawcy mogą składać zastrzeżenia i uwagi do przetargu),
 we współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” realizowany jest projekt „Aleja
Czereśniowa”

polegający

na

„Przywracanie

starych

odmian

drzew

owocowych

w krajobrazie Stoszowic”,
 w ramach przekazanej dotacji z budżetu Gminy w kwocie 30 tys. zł. oraz 40 tys. zł.
z Urzędu Marszałkowskiego i z Ministerstwa wykonano prace związane z wykonaniem
drenażu oraz kanalizacji deszczowej wokół kościoła w Przedborowej,
 27 października odbyła się prezentacja nowych ekologicznych autobusów. Dzięki
współpracy samorządów wchodzących w skład porozumienia: Bielawy, Dzierżoniowa,
Pieszyc, Niemczy, Piławy Górnej, Gminy Dzierżoniów i Gminy Stoszowic

na drogi

wyjechały nowoczesne autobusy zastępując one stare i mocno wyeksploatowane,
 rozliczono wniosek dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
na dofinansowanie dokumentacji remontu wiaduktu Srebrnogórskiego,
 w trakcie opracowania jest dokumentacja na zagospodarowanie wieży

parku

w Grodziszczu,
Wydarzenia Kulturalne
W Gminie Stoszowice na Twierdzy w Srebrnej Górze odbyła się projekcja zdjęć do filmu „Eter”
przez ekipę filmową reżysera Pana Krzysztofa Zanussiego.
 11 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach odbył się II Powiatowy Przegląd
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Piosenki Patriotycznej zorganizowany przez sołtysa wsi Stoszowice Panią Elżbietę Szopian.
 12 listopada br. miała miejsce na Twierdzy Srebrnogórskiej inscenizacja historyczna –
„nieznany incydent II wojny światowej”,
 następnie Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz zaprosił wszystkich na VII edycję
Sowiogórskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się 9 grudnia 2017 roku w
miejscowości Srebrna Góra,
Ad. 7
Informacja dotycząca zmian w przepisach prawa w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że na sesję zaproszono
przedstawiciela KRUS w celu przedstawienia informacji dotyczącej zmian w przepisach prawa
w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.
Ze względu na brak przedstawiciela z danej jednostki Wójt Gminy Pana Paweł Gancarzpoinformował, że od 1października br. weszła w życie ustawa podwyższająca wiek emerytalny.
Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące
warunki:
1) osiągnął wiek 55 lat (kobiety), 60 lat ( mężczyźni)
2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;
3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej (przepis ten stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.)
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że oprócz wieku musi
być spełniony warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej
25 lat pracy.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:
•

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Stoszowice na 2017 r.

Zmiany dokonane w planie budżetu wynikają:
1. ze zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniu środków, dotyczących zadania pn.
„Zagospodarowanie miejsca sportowo-rekreacyjnego”, służącego integracji mieszkańców
Srebrnej Góry o 4.000,00 zł,
2. ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania, dotyczącego dokapitalizowania Spółki Wodociągi
Srebrnogórskie,
3 z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu o zwiększeniu
dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z ustawą o systemie
oświaty o 90,00 zł.
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Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że projekt uchwały
został rozpatrzony oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Uchwała Nr XXXV/217/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
na rok została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:
•

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społecznogospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że projekt uchwały
został rozpatrzony oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Uchwała Nr XXXV/218/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac
nad strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska
„SUDETY 2030” - została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:
•

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Budzowie.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że projekt uchwały
został rozpatrzony oraz zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Uchwała Nr XXXV/219/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią
w Grodziszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Budzowie - została przyjęta 12 głosami
„za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.
Ad. 11-13
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
przedstawiła 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:
1. Wniosek Radnej Doroty Wild w sprawie wszczęcia interwencji wyjaśniającej sprawę
wyrzucania śmieci w lesie (końcowej bazy trasy Enduro po prawej stronie powyżej drogi leśnej).
2. Wniosek Radnej Doroty Wild w sprawie odpadającego tynku i sypiących się cegieł w budynku
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znajdującym się powyżej lokalu mieszkalnego Pani Macury na ulicy Letniej w Srebrnej Górze.
Radna Violetta Miechurska – poinformowała, że jako Przewodnicząca Komisji Budżetowej
zwróciła się z wnioskiem o przekazanie informacji w sprawie postępowań podatkowych
wszczętych wobec podatnika Polskie Koleje Państwowe z siedzibą we Wrocławiu - otrzymując
odmowę odpowiedzi na ww. wniosek. W związku z powyższym prosi o przeprowadzenie kontroli
przez Komisję Rewizyjną.
Głos zabrała Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy.
Poinformowała, że indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentacji składanych
przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbowej nie mogą być
udostępniane każdemu wnioskodawcy, w tym Radnym będącym członkami Komisji Budżetowej.
Do danych stanowiących tajemnicę skarbową należą również akta postępowań podatkowych
dotyczących konkretnego podatnika, w tym wypadku PKP. Wskazane akta nie podlegają zatem
udostępnianiu, w całości lub w części, jako objęte są tajemnicą skarbową.
Wobec powyższego zwraca się o sformułowanie tak pytań, aby można było udzielić odpowiedzi
bez naruszenia tajemnicy skarbowej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Krzeszowiec – poinformował, że zawarte
pytania zostaną sformułowane w świetle przepisu art. 293 ordynacji podatkowej w porozumieniu
z Panią Skarbnik i z Radcą Prawnym.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tannona – zaproponowała, żeby ww. kontrola
była ujęta w planie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2018 ze względu na planowane posiedzenia,
do końca roku 2017. Sugestia Przewodniczącej Rady Gminy została zaakceptowana przez Radnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Krzeszowiec – zwrócił się do Radnych
o składanie wszelkich uwag i propozycji do planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Radni Zdzisław Pilik – poinformował, że przedstawiciele Koła Łowieckiego „CIS” zjeżdżając
ciężkim sprzętem z lasu zanieczyszczają drogę gminną w Żdanowie dużą ilością błota.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona- sugerowała o wystąpienie z wnioskiem
do Wójta w ww. sprawie.
Zdaniem Wójta Pana Pawła Gancarza – w pierwszej kolejności gospodarze miejscowości
Żdanowa (Rada Sołecka, Sołtys i Radny) powinni zwrócić się do przedstawicieli Koła w celu
wypracowania stanowiska dotyczącego zanieczyszczenia drogi gminnej przez Związek Koła
Łowieckiego.
Radny Tadeusz Kubicz – wnioskował o usunięcie drzewa (wierzby), która zagraża bezpieczeństwu
ludzi i mienia na placu zabaw w miejscowości Przedborowa.
Sołtys miejscowości Grodziszcze Pan Piotr Furcoń - wnioskował o interwencję w sprawie
montażu 3 latarni przy posesji nr 5 (byłego POHZ) w Grodziszczu.
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Sołtys miejscowości Mikołajów Pani Alina Andruszko – wnioskowała o zgłoszenie awarii
oświetlenia (jednej lampy) przy leśniczówce w Mikołajowie.
Radny Ireneusz Gad – wnioskował o interwencję dotyczącą uszkodzenia 3 latarni przy Orliku
w Budzowie.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – zwrócił się z prośbą, żeby ww. sprawy były przekazywane
bezpośrednio do pracownika Pani Lucyny Borgula, która kompleksowo przekazuje informacje
do Firmy TAURON o zgłaszanych (przez mieszkańców) awariach w poszczególnych
miejscowościach.
Radna Jolanta Spychalska - podziękowała Pani Katarzynie Cichoń - Skarbnik Gminy
i Pani Iwonie Aibin – Sekretarz Gminy - za informacje w sprawie przekazania środków dla
Przedszkoli Niepublicznych. Poinformowała, że dotacja na jedno dziecko wynosi 481 zł
(od miesiąca września br. jest to kwota wzrastająca).
Radny Zbigniew Hojdus – zapytał, czy w projekcie budżetu na 2018 rok są przewidziane środki
na remont drogi w Srebrnej Górze w kierunku ulicy Nowego Miasta (do Pani Wandy Jungto).
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz- poinformował, że Rada Sołecka miejscowości Srebrna Góra
na zebraniu wiejskim powinna zabezpieczyć środki w budżecie z Funduszu Sołeckiego na ww.
remont drogi w przyszłym roku (jak robią to pozostałe sołectwa min. w Grodziszczu w Lutomierzu
i w Żdanowie). Projekt budżetu na 2018 rok został przesłany Radnym 15 listopada br.
i będzie przedmiotem dyskusji w poszczególnych komisjach.
Radny Zbigniew Hojdus – poinformował, że zostały zrobione drogi (m.in. przy parafii, gdzie nie
wymagały pilnego remontu). Natomiast starsza kobieta (walczy o drogę przez 15 lat) i dalej
pozostaje bez drogi do swojej posesji. Dodał, że Fundusz Sołecki na 2018 r. został przeznaczony na
inne zadania, które należy w sołectwie zakończyć.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - poinformował, że wspomniany remont drogi w Srebrnej Górze
był dofinansowany w 85% (tzw. „powodziówek”) - jest to droga w samym centrum miejscowości,
gdzie remont był wskazany i zasadny. Natomiast od 3 lat, kiedy jest Wójtem nie słyszał
od mieszkańców i samej zainteresowanej potrzeby wykonania remontu drogi w kierunku domu Pani
Wandy Jungto.
W trakcie dyskusji Radni sugerowali szerszą pomoc dla ww. rodziny.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice - Pani
Aleksandra Tanona zakończyła XXXV sesję Rady Gminy Stoszowice.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła Jolanta Borgula.
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