PROTOKÓŁ Nr XLII/2018
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 22 czerwca 2018 r.
PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUDZOWIE
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 11:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 12:30
Radni obecni:
1. Gad Ireneusz
2. Hojdus Zbigniew
3. Józefiak Marcin
4. Krzeszowiec Tomasz
5. Kowalczyk Tadeusz
6. Miechurska Violetta
7. Semczuk Tadeusz
8. Pilik Zdzisław
9. Spychalska Jolanta
10. Tanona Aleksandra
11. Wild Dorota
Radni nieobecni:
1. Joanna Chmiel
2. Cwanek Ewelina
3. Solińska Monika
4. Tadeusz Kubicz

(Lista obecności radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego protokołu).
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy – Paweł Gancarz
Skarbnik Gminy – Katarzyna Cichoń
Kierownicy jednostek
Sołtysi

Ad. 1
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XLII/2018 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.2
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – odczytała porządek obrad
(załącznik nr 3) i zapytała czy są wnioski o zmianę porządku:
Jednocześnie

zawnioskowała

o

wprowadzenie

do

porządku

obrad

projektu

uchwały

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice, który był omawiany i przyjęty na
posiedzeniu połączonych Komisji w dniu 18 czerwca 2018 r.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy oraz Pan Mariusz Kowalski – Prezes Zarządu - wnioskowali
o wprowadzenie do porządku projektu uchwały - w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Poinformował, że wzrost
ceny wody wynika z taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny dla Gminy Stoszowice.
Poddane pod głosowanie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie - 11 głosami ”za”,
wstrzymującymi się „0 głosów”, przeciw „0 głosów”.
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnionymi poprawkami, został przyjęty 11
głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0 głosami, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Sekretarza Obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLI/2018 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 maja 2018 r.
5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stoszowice za 2017 rok.
6. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 r.
8. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o wykonaniu budżetu
Gminy Stoszowice za 2017 r. i wniosku w sprawie absolutorium Wójta Gminy Stoszowice.

10. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Stoszowice w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójta Gminy Stoszowice za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie XLII sesji Rady Gminy Stoszowice.
19. Uroczystość wręczenia stypendiów przyznanych przez Radę Gminy Stoszowice,
godz.12:30 – sala gimnastyczna.
Ad. 3.
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Rady Gminy Stoszowice - Panią Violettę
Miechurską, która wyraziła zgodę.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej - została przyjęta 11
głosami „za”.
Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XLI/2018 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 maja 2018 roku.
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 XLI/2018 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 maja 2018 roku – został przyjęty 11 głosami
„za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
Ad. 5
Przewodnicząca

Rady

Gminy

Pani Aleksandra

Tanona

–

przedstawiła

informację

o zagrożeniach pożarowych oraz o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy informacja stanowi załącznik 3a do niniejszego protokołu.

Ad.6.
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym:
➢ Uruchomiono środki na odwierty studni głębinowych (pod kątem budowy ujęć wody
i zakupu urządzeń do dowozu wody). Po opracowaniu dokumentacji geologicznej
będzie możliwość ubiegania się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
na skorzystanie z 40 % dofinansowania.
➢ Trwają prace dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
w Budzowie, w Grodziszczu i w Stoszowicach. Wymieniono stolarkę okienną, nowe
oświetlenie na energooszczędne. Kolejnym etapem będzie wymiana ogrzewania CO.
➢ 14 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie „Wieża Rudnica” podpisało umowę z Urzędem
Marszałkowskim na kwotę 300 000 zł ze 100% dofinansowaniem na wniosek składany
w ramach naboru Qwsi – „Podróż dookoła Gminy - szlak turystyczno – rekreacyjny w
Gminie Stoszowice”.
➢ Podpisano umowę z proboszczem Stoszowic na kwotę 30 000 zł na realizację prac
konserwatorsko – restauratorskich związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej
i drenażu „opaskowego” wokół kościoła.
➢ Trwa procedura z realizacją dotacji środków na zakup samochodu bojowego dla OSP
Grodziszcze.
➢ Złożony wniosek na budowę świetlicy wiejskiej w Budzowie ze środków PROW
składany do Urzędu Marszałkowskiego jest na etapie punktacji. Poziom uzyskania
dotacji to kwota 500 000 zł.
➢ W okresie wakacyjnym zostanie wymieniona stolarka okienna w Przedszkolu
w Przedborowej (wyłoniony został wykonawca na ww. prace).
➢ 25 czerwca 2018 r. dokonany zostanie odbiór klatki schodowej w świetlicy wiejskiej
w Przedborowej. Duże zaangażowanie Pani Anny Gołdyn sołtysa miejscowości
Przedborowa.
➢ Ogłoszono przetarg na szatnie przy boiskach sportowych.
➢ 25 czerwca br. rozstrzygniecie przetargu na e-usługi (związane z powstaniem stacji
meteorologicznej oraz montowanie kamer w różnych częściach Gminy).
➢ Podpisano umowę na przebudowę drogi Grodziszcze - Różana oraz na ulicę Jasną
w miejscowości Srebrna Góra (pod koniec przyszłego tygodnia zostanie oddany plac
pod budowę).
➢ W ramach programu FOGR w dniu 22.06.2018 r. będzie ogłoszony przetarg na drogę
w Grodziszczu.
➢ W ramach środków powodziowych opracowano dokumentację na „krótsze” odcinki

drogi w Rudnicy.
➢ Po raz drugi została zorganizowana zbiórka krwi. Podziękowania należą się Zarządowi
OSP i druhom OSP Stoszowice za organizację ww. zbiórki.
➢ W dniu dzisiejszym o godz. 18:00 na Twierdzy Srebrno-górskiej zorganizowany został
Piknik Seniora.
➢ 3 czerwca 2018 r odbyły się zawody Muflon MTB – Srebrna Góra.
➢ 6 czerwca 2018 r. odbyła się III Gminna Olimpiada Przedszkolaków Gminy Stoszowice
z okazji Obchodów 100-Lecia Odzyskania Niepodległości.
➢ 9 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie w Czeskiej Skalicy THW – Berlin oraz OSP
Budzów.
➢ 10 czerwca 2018 r. w miejscowości Rudnica odbyły się zawody sportowo-pożarnicze.
Podziękowania za organizację zawodów należą się członkom OSP Rudnica i dla Sołtysa
miejscowości Rudnica Pana Tadeusza Kowalczyka.
➢ 24 czerwca 2018 r. odbędzie się Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa w Folwarku
Leszczynówka.
➢ 24 czerwca 2018 r. odbędzie się piknik sportowy w miejscowości Rudnica – start godz.
13:00.
➢ 30 i 31 lipca 2018 r. z inicjatywy Pani Doroty Wild przy współudziale GOKSiR-u do
Srebrnej Górze przyjedzie NAUKOBUS – Centrum Kopernika w SPA.
➢ 2 lipca 2018 r. zamknięcie z podsumowaniem sezonu piłkarskiego szkółki WKS
Wrocław.
➢ Na okres wakacji GOKSiR przedstawił różnorodną ofertę wypoczynku dzieci.
Proponowany plan wakacji można pobrać ze strony internetowej.
Ad. 7.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za
2017 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że sprawozdanie
finansowe

i

sprawozdanie

z

wykonania

budżetu

za

2017

r.

zostało

szczegółowo

przedstawione, omówione i rozpatrzone przez Radnych Rady Gminy oraz Panią Skarbnik Gminy
Katarzynę Cichoń na posiedzeniu połączonych komisji (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Wobec braku dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła uchwałę nr XV/16/2018

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Stoszowice za 2017 r. - uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu
Ad. 9
Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o wykonaniu budżetu Gminy
Stoszowice za 2017 rok i wnioskiem o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Tomasz Krzeszowiec – przedstawił uchwałę
nr 1/2018 w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2017
rok oraz opinię o wykonaniu budżetu Gminy Stoszowice za 2017 rok –(załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła odrębne pismo Radnej
Pani Doroty Wild Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu) i poinformowała, że powyższe pisma były odczytane oraz omówione podczas
posiedzenia Komisji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – odczytała pismo Pani Katarzyny
Cichoń Skarbnika Gminy, w którym Pani Skarbnik odniosła się do zarzutów Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Stoszowice, (załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Krzeszowiec – odniósł się na piśmie
do zawartych zarzutów skierowanych pod adresem Komisji Rewizyjnej przez Panią Katarzynę
Cichoń Skarbnika Gminy Stoszowice (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu) z prośbą
o przesłanie pisma do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
Ad. 10.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła uchwałę nr XV/29/2018.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie wydania opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice (załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że dyskusja nad

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego za rok 2017
została przeprowadzona podczas posiedzenia połączonych komisji. Sprawozdania zostały
rozpatrzone przez Radnych Rady Gminy Stoszowice.
Następnie otworzyła dyskusję.
Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. przystąpiono do
realizacji kolejnego punktu.
Ad. 12-15
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2017.

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 XLII/255/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za
rok 2017 - została przyjęta 8 głosami „za”, „wstrzymujących się”- 3,przeciw- „0”.

•

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za rok
2017.

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.
2.

Uchwała Nr XLII/256/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia

absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2017 - została przyjęta 8 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - „0” , przeciw - „3” głosy.
W związku z udzielonym absolutorium dla Wójta Gminy Stoszowice Pawła Gancarza
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – w imieniu swoim oraz Rady złożyła
gratulacje.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice:
Złożył podziękowanie za zaufanie oraz uznanie, że rok 2017 został dobrze oceniony.
•

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice.

Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, iż projekt uchwały został rozpatrzony oraz
zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
3.

Uchwała Nr XLII/257/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia

wynagrodzenia Wójta Gminy Stoszowice - została przyjęta 8 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 3 głosami, „przeciw” - 0.
•

Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że w ubiegłym roku z chwilą
wejścia, nowej ustawy o Wodach Polskich weszły nowe opłaty wodno – prawne,a tym samym
wzrost składników dotyczących amortyzacji majątku spółki (jest to niezależne od Rady Gminy
i mieszkańców). Podczas rekonstrukcji budżetu na 2018 (na ww. przedsięwzięcie) zwiększono
kwotę o 30 000 zł, która poprzednio była na poziomie 220 000 zł , a po zwiększeniu całość kwoty
wynosi 250 000 zł
Głos zabrał Mariusz Kowalski Prezes Wodociągów Srebrnogórskich – poinformował, że wzrost
dopłat nastąpił w grupie:
- Lutomierz - 96 gr
- w pozostałych miejscowościach - 27 gr
- ścieki 44 gr
Jeżeli chodzi o sam wzrost cen to w miejscowości Lutomierz jest to kwota 96 gr na metrze.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że projekt uchwały został przygotowany po to,
aby nie obciążać kosztami mieszkańców a tym samym cały ciężar finansowy będzie spoczywał na
Gminie.
Należy zadać pytanie, czy Rada Gminy podejmie ww. uchwałę na sesji w takiej formie, jaka została
przedłożona Radzie, czy cały ciężar finansowy będą ponosić mieszkańcy.
Projekt uchwały został rozpatrzony podczas obrad sesji.
4.

Uchwała Nr XLII/258/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do taryfowych
grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - „0” „przeciw”- 0.

Ad. 14 -16
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
ogłosiła zakończenie XLII sesji Rady Gminy Stoszowice. Jednocześnie zaprosiła wszystkich na
uroczystość wręczenia stypendiów przyznawanych przez Radę Gminy Stoszowice do sali

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu.
Protokół sporządziła – Jolanta Borgula

