PROTOKÓŁ NR XXX/2017
Z DNIA 23.06.2017 r.
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
PRZEPROWADZONEJ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W SREBRNEJ GÓRZE
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 12:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 13:30
Radni obecni:
1. Józefiak Marcin
2. Kowalczyk Tadeusz
4. Krzeszowiec Tomasz
5. Kubicz Tadeusz
6. Miechurska Violetta
7. Spychalska Jolanta
8. Hojdus Zbigniew
9. Tanona Aleksandra
Radni nieobecni:
1. Chmiel Joanna
2. Cwanek Ewelina
3. Semczuk Tadeusz
4. Solińska Monika
5. Wild Dorota
i nowo wybrany radny (dotychczas nie złożył ślubowania)
- Gad Ireneusz
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 Ośrodka Pomocy Społecznej – Bożena Szabłowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Stoszowicach – Norbert Szandrowski
Prezes Zarządu „Wodociągi Srebrnogórskie” Sp. z o.o. – Mariusz Kowalski
Prezes Zarządu „Twierdza Srebrna Góra” Sp. z o.o. – Emilia Pawnuk
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Ad. 1–2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XXX sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 13 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.
Radny Tomasz Krzeszowiec – wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu 6a w sprawie
uzupełniania składu komisji resortowych.
Wniosek radnego został przyjęty 8 głosami „za”, „wstrzymujący się” 0 głos, „przeciw” 0.
Poddany pod głosowanie porządek obrad, z uwzględnioną poprawką, został przyjęty 8 głosami „za”,
„wstrzymujący się” 0 głos, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach o wynikach wyborów
w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017 r.
5. Wręczenie zaświadczeń stwierdzających wybór Radnego i złożenie ślubowania przez Radnych.
6. Powołanie Sekretarza obrad.
6a. Uzupełnienie składu radnych w składach komisji resortowych Rady Gminy Stoszowice.
7. Przyjęcie protokołu z XXVIII/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017 r.
8. Przyjęcie protokołu z XXIX/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2017 r.
9. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
za 2016 r.
11. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2016 r.
12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o wykonaniu budżetu Gminy
Stoszowice za 2016 r. i wniosku w sprawie absolutorium Wójta Gminy Stoszowice.
13. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Stoszowice w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2016.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójta Gminy Stoszowice za rok 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na 2017 r.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie XXX sesji Rady Gminy Stoszowice.
21. Uroczystość wręczenia stypendiów przyznanych przez Radę Gminy Stoszowice, godz.14:00 –
Srebrnogórska Przestrzeń Artystyczna (SPA Aniołek).
Ad. 4 -5
Następnie zwróciła się do Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej – Pana Henryka Tadeusza
Mroza o przedstawienie wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy, przeprowadzonych
w dniu 4 czerwca 2017 r. oraz o wręczenie zaświadczenia o wyborze Radnego.
Henryk Tadeusz Mróz – przedstawił sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Wyborczej
w Stoszowicach, o następującej treści:
„W dniu 4 czerwca 2017 r. zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Stoszowice
w okręgu wyborczym nr 1 w Budzowie obejmującym 1 mandat. Gminna Komisja Wyborcza
w Stoszowicach zarejestrowała jedną listę kandydatów na radnych zgłoszoną przez Komitet Wyborczy
Wyborców Pawła Gancarza – kandydata Ireneusza Szczepana Gad. W związku z tym, że w okręgu
wyborczym nr 1 została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, mandat radnego bez przeprowadzania
głosownia uzyskał Pan Ireneusz Szczepan Gad z listy nr 1 KWW Pawła Gancarza.
W okręgu wyborczym nr 10 w Srebrnej Górze obejmującym 1 mandat. Gminna Komisja Wyborcza
w Stoszowicach zarejestrowała dwie listy kandydatów na radnych zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Dobra
Gmina – kandydata Zbigniewa Kazimierza Hojdusa oraz Komitet Wyborczy Wyborców Urszuli ŚlęzakMarkiewicz.
W okręgu wyborczym Nr 10
 liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła -289,
 liczba wyborców, w którym wydano kart do głosowania wyniosła 53,
 liczba kart ważnych – 53,czyli frekwencja wyniosła 18,34%,
 liczba głosów nieważnych – 0,
 liczba głosów ważnych wyniosła53, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.
Na poszczególne listy kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
1) Ślęzak – Markiewicz Urszula - lista nr 2 KWW Urszuli Ślęzak Markiewicz - 16
2) Hojdus Zbigniew Kazimierz – lista nr 3 KWW Dobra Gmina – 37
Radnym został wybrany:
z listy nr 3 KWW Dobra Gmina
- Hojdus Zbigniew Kazimierz.”
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Przewodniczący Gminnej Komisji Pan Henryk Tadeusz Mróz w imieniu Gminnej Komisji złożył
gratulacje wybranemu radnemu, wręczając jednocześnie zaświadczenie o wyborze.
Podziękował również Pani Malwinie Rogólskiej i Pani Jolancie Borgula za sprawną obsługę i pomoc
Gminnej Komisji Wyborczej w przygotowaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona poinformowała, że zgodnie z art. 23a ustawy
o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radny składa ślubowanie.
W związku z tym poprosiła Pana Zbigniewa Kazimierza Hojdusa o złożenie ślubowania.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przystąpiła do kolejnego punktu posiedzenia,
którym było złożenie ślubowania przez radnego. Poprosiła Zbigniewa Kazimierza Hojdusa o powstanie
i odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców” Pan Zbigniew Kazimierz Hojdus wypowiedział słowa „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania przez radnego Zbigniewa Kazimierza Hojdusa Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych, według
ustawowego składu Rady wynoszącego 14 osób. Ponadto poinformowała, że z uwagi na nieobecność
(usprawiedliwioną) Pana Ireneusza Szczepana Gad ślubowanie odbędzie się na najbliższej sesji Rady Gminy.
Ad. 6
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 9 głosami „za”.

Ad. 6a
Przechodząc do następnego punktu posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
poprosiła o zgłoszenie kandydatów do uzupełnienia składu komisji działających przy Radzie Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Krzeszowiec – zaproponował uzupełnienie składu
Komisji Rewizyjnej Radnego Zbigniewa Hojdusa.
Po wyrażeniu zgody na pracę w Komisji Rewizyjnej przez Radnego Zbigniewa Hojdusa – skład komisji
został przyjęty jednogłośnie- 9 głosami „za”.
Przewodnicząca Pani Jolanta Spychalska - zaproponowała do składu Komisji Oświaty Zdrowia
i Spraw Społecznych Radnego Zbigniewa Hojdusa.
Po wyrażeniu zgody na pracę w Komisji Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych Radnego przez Radnego
Zbigniewa Hojdusa – skład komisji został przyjęty jednogłośnie – 9 głosami „za”.
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Przewodnicząca Komisji Pani Violetta Miechurska zaproponowała do składu Komisji Budżetowej Pana
Zbigniewa Hojdusa.
Po wyrażeniu zgody na pracę w Komisji Budżetowej przez Radnego Zbigniewa Hojdusa – skład komisji
został przyjęty jednogłośnie – 9 głosami „za”
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że na najbliższą sesję Rady
Gminy zostaną przygotowane stosowne projekty uchwał.
Ad. 7
- Przyjęcie protokołu z XXVIII/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 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 XXVIII/2017
z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 26 kwietnia 2017 r. – został przyjęty 9 głosami „za”, 0 głosami
„wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”.
Ad. 8
- Przyjęcie protokołu z XXIX/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy
mają uwagi do treści protokołu. Uwag nie wniesiono. W związku z powyższym protokół nr XXIX/2017
z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2017 r. – został przyjęty 9 głosami „za”, 0 głosami
„wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”.
Ad. 9
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.


trwają prace na ulicy Polnej (opóźnienia po stronie wykonawcy) zakończenie prac planowane jest na
koniec lipca br. ,



oddano do użytku wyremontowaną drogę wewnętrzną w Przedborowej (prowadzącą do boiska
sportowego) o łącznej długości 450 metrów. Remont był realizowany w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. Całość inwestycji wyniosła 214 tys. zł, z czego gmina otrzymała
63.63 % dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego,



prowadzone są rozmowy dotyczące utworzenia – klastra energetycznego. W tym celu w miesiącu lipcu
prawdopodobnie zajdzie konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej w sprawie wyrażenia woli o
współuczestniczeniu
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w tym przedsięwzięciu,
ponadto w ostatnim czasie odbyło się szereg imprez kulturalnych takich jak:


13 maja 2017 r. w Publicznym Gimnazjum w Budzowie odbył się X Turniej tenisa stołowego o puchar
Wójta Gminy Stoszowice,



17 maja 2017 r. odbyły się Mistrzostwa Halowe w Skoku wzwyż o Puchar Wójta Gminy Stoszowice,



20-21 maja 2017 r. odbyła się pierwsza edycja zawodów Kellys Enduro MTB Series.



04 czerwca 2017 r. na boisku w Budzowie odbył się Turniej Piłki Nożnej organizowany przez Filię WKS
Śląsk Wrocław,



przedszkolaki z Gminy Stoszowice brały udział w świętowaniu Dnia Dziecka zorganizowanym przez
GOKSiR w Srebrnej Górze (na którym organizatorzy przygotowali liczne konkursy i szereg różnych
atrakcji),



również z okazji Dnia Dziecka specjalnie dla najmłodszych w dniach 1-4 czerwca zawitało na Twierdzę
w Srebrnej Górze mini ZOO,



4 czerwca 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Stoszowice,



6 czerwca 2017 r. w sali gimnastycznej w Grodziszczu odbyła się II Gminna Olimpiada Przedszkolaków
zorganizowana przez Przedszkole Publiczne w Przedborowej z oddziałem w Grodziszczu,



10 czerwca 2017 r. z okazji 210 rocznicy obrony Srebrnogórskich fortyfikacji odbyła się rekonstrukcja
Wielkiej historycznej Bitwy z 1807 roku z udziałem ponad 160 żołnierzy;



w dniu 12 czerwca 2017 r. przeprowadzono zbiórkę krwi zorganizowaną przez Zarząd Gminy OSP
Stoszowice,



Na terenie Gminy goszczono zaprzyjaźnioną lokalną grupę działania Wzgórz Trzebnickich, której
Prezesem jest Pani Katarzyna Jarczewska (uczestnicząca w niektórych wydarzeniach naszej gminy
z głosem doradczym),



w dniach 16- 18 czerwca 2017 r. na Twierdzy w Srebrnej Górze odbył się zlot motocyklowy.



w dniu 18 czerwca 2017 r. w Folwarku Leszczynówka odbyły się Amatorskie Zawody w powożeniu
w ramach II eliminacji Dolnośląskiej Ligi Zaprzęgowej,

Za wszystkie zorganizowane imprezy podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji ww. imprez.
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strażacy OSP z Gminy Stoszowice wzięli udział w szkoleniach w Berlinie. Z stąd brak elekta Radnego
Ireneusza Gad na sesji Rady Gminy, (który bierze czynny udział ww. szkoleniu),



zamierzamy przystąpić do programu związanego z uzyskaniem dofinansowania do wymiany starych
pieców. Jej przystąpienie zależy od zainteresowania mieszkańców. Program organizowany jest przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W programie mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do
wymiany starego kotła na nowy (100% wartości pieca) do 50% pożyczki z tego 25% pożyczki będzie
umarzana,



prowadzona jest zbiórka eternitu od mieszkańców w poszczególnych miejscowościach. Jeżeli zostaną
oszczędności zbiórka będzie kontynuowana,



w dniu 12 kwietnia wyłoniono wykonawcę realizacji inwestycji pn. „Przebudowa mostu w miejscowości
Budzów” - 26 kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą robót. Wartość zadania 1.226.785,63 zł
brutto. Termin wykonania zamówienia 18 miesięcy od dnia podpisania umowy,



w dniu 22 czerwca 2017 r. został odebrany remont drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Wolibórz –
Srebrna Góra. Inwestorem robót była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Cała kwota
inwestycji opiewa na prawie 1,2 mln zł. Na ww. odcinku poprawiony został stan nawierzchni i poboczy
oraz nośność jezdni. Odmulone zostały przydrożne rowy i wymienione uszkodzone przepusty.
Skablowana została linia telekomunikacyjna. Na dniach zostanie usunięta awaria oświetlenia ulicznego,
która powstała w wyniku innej prowadzonej inwestycji w tamtym obszarze,



jesteśmy w trakcie realizacji projektu e-usługi, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. W ramach tego
projektu będzie wymiana sporej części infrastruktury komputerowej, będą zamontowane kamery
możliwe do podglądu on-line , oraz program do wspomagania straży pożarnej.



na różnym etapie realizowane są zadania związane z funduszami sołeckimi w poszczególnych
miejscowościach,



oczekujemy na rozstrzygnięcie wniosku z Odnowy Wsi Dolnośląskiej oraz na rozstrzygniecie konkursu
dot. infrastruktury sportowej,



jesteśmy na finalnym etapie przed podpisaniem umowy na dofinansowanie części budowy wodociągu
w Przedborowej, (połowa zadania jest oszacowana na kwotę 3,1 mln zł netto). Druga część zadania
będzie finansowana z innych pozyskanych środków w przyszłości,
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Wodociągi Srebrnogórskie Sp.z o.o czynią starania w kierunku poprawy ciśnienia wody w miejscowości
Mikołajów,



jesteśmy na etapie kompletowania dokumentacji do podpisania umowy na wykonanie remontu drogi
gminnej w Grodziszczu,



29 czerwca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Lutomierzu odbędzie się spotkanie, na którym będą
poruszane dwa tematy dotyczące: OXYTREE „Zielone inwestycje” i odtworzenia Alei śródpolnych na
terenie Gminy Stoszowice na które zapraszam sołtysów, radnych oraz wszystkich zainteresowanych tym
tematem.



Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przygotował wakacyjną ofertę zajęć, z którą warto się
zapoznać i zachęcić do skorzystania z tej oferty,



24 czerwca 2017 r. zostanie otwarte kąpielisko w Srebrnej Górze.

Ad. 10
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
za 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. zostało szczegółowo przedstawione i omówione przez Panią
Skarbnik Gminy - Katarzynę Cichoń na posiedzeniu połączonych komisji (załącznik nr 4).
Wobec braku uwag przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 11
Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła Uchwałę nr IV/105/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Stoszowice za 2016 rok – uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 12-13
Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o wykonaniu budżetu Gminy
Stoszowice za 2016 r. i wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Krzeszowiec – przedstawił uchwałę nr 1/2017
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w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2016 rok oraz opinię
o wykonaniu budżetu Gminy Stoszowice za 2016 rok - (załącznik nr 6 do protokołu).
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że dyskusja nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 r. została przeprowadzona podczas posiedzenia połączonych komisji.
Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. przystąpiono
do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 15 – 17
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2016.

Podkreśliła, że Radni ocenili wykonanie budżetu i wyrazili swoje zdanie na temat sprawozdania podczas
posiedzenia połączonych komisji.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony oraz zaakceptowany
na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.

1. Uchwała Nr XXX/195/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2014 - została
przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.
Głos zabrał Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz – podziękował za zaufanie, za okazane
zrozumienie dla przedkładanych potrzeb i kolejnych wniosków w trakcie roku budżetowego. Pan Wójt
zaznaczył, że realizacja i wykonanie budżetu nie byłaby możliwa bez zaangażowania podległych
pracowników. Toteż dowód na to, że obrany został właściwy kierunek rozwoju Gminy Stoszowice.
Podziękowania za dobrą i rzetelną pracę należą się dla całego zespołu ludzi - pracowników urzędu,
pracowników podległych jednostek organizacyjnych gminy i spółek gminnych.


Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2016

Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony oraz zaakceptowany
na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że uchwałę w sprawie absolutorium podejmuje rada
w sposób jawny, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
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2. Uchwała Nr XXX/196/2017 dnia 23 czerwca 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Stoszowice za rok 2016 - została przyjęta 7 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 2,
„przeciw”- 0.
W związku z uzyskaniem absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice Pawła Gancarza,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona w imieniu swoim oraz pozostałych radnych Rady
Gminy Stoszowice złożyła gratulacje Wójtowi, podziękowała wszystkim za trud pracy i zgodne działanie
dla dobra gminy.
Głos zabrał Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice:
Dziękuję Państwu za zaufanie i cieszę się, że uznaliście Państwo rok 2016 za czas dobrze wykonanej pracy.
Na ten sukces składa się praca wielu osób i mam nadzieję, że będziemy stawiać na te elementy, które dają
szansę rozwiązania spraw dotyczących naszej gminy i na tym będziemy budować jej przyszłość.
Za dotychczasową współpracę i realizację budżetu dziękuję.


Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony oraz zaakceptowany
na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
3. Uchwała Nr XXX/197/2017 dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Stoszowice na 2017r została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw”- 0.
Ad. 18 -20
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice - Pani Aleksandra
Tanona ogłosiła wyczerpanie porządku obrad, zarządzając zakończenie XXX sesji Rady Gminy Stoszowice.
Jednocześnie zaprosiła wszystkich na uroczystość – Galę wręczenia stypendiów przyznawanych przez Radę
Gminy Stoszowice do Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej (SPA Aniołek) - Plac Wypoczynkowy 4.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła Jolanta Borgula.

10

