PROTOKÓŁ NR XLI/2018
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 30 maja 2018 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 18:10
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Gad Ireneusz
2. Hojdus Zbigniew
3. Józefiak Marcin
4. Krzeszowiec Tomasz
5. Kowalczyk Tadeusz
6. Kubicz 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. Chmiel Joanna
(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
Kierownik Referatu Rozwoju – Małgorzata Chmiel
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Marzena Szabłowska
Sołtysi
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Ad. 1
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XLI/2018 sesję Rady Gminy
Stoszowice. Powitała radnych, sołtysów, Panią kierownik OPS w Stoszowicach 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. 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”, „wstrzymującymi się” 0 głosami, „przeciw” 0
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – odczytała porządek obrad (załącznik
nr 3) z prośbą o wycofanie punktu nr 6 w sprawie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej
na terenie Gminy Stoszowice za 2017 rok, który zostanie przedstawiony na innej sesji wobec czego
zapytała, czy Radni Rady Gminy wnoszą do przedstawionego porządku obrad uwagi. Uwag nie
wniesiono.
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnioną poprawką, został przyjęty 12 głosami
„za”, „wstrzymującymi się” 0 głosami, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 marca 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu Nr XL/2018 z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2018 r.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach za 2017 r.
8. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 Gminy Stoszowice.
9. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Stoszowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2018.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego wymiany
źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
14. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr XXXIX/2018 sesji Rady Gminy
Stoszowice z dnia 28 marca 2018 r.
Protokół Nr XXXIX/2018 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 marca 2018 r. – został przyjęty
12 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
Ad. 5
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr XL/2018 sesji Rady Gminy Stoszowice
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Protokół Nr XL/2018 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 kwietnia 2018 r. – został przyjęty
12 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
Ad. 6
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r. – informacja stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego
protokołu.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2017 r. – został przyjęty 12 głosami „za”, wstrzymującymi się „0”
głosów, przeciw głosów „0”.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach za 2017 r. – informacja stanowi
załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy
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Społecznej w Stoszowicach za 2017 r. – został przyjęty 12 głosami „za”, wstrzymującymi się
„0” głosów, przeciw głosów „0”.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła ocenę zasobów pomocy
społecznej za rok 2017 Gminy Stoszowice – informacja stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego
protokołu.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017
Gminy Stoszowice – został przyjęty 12 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw
głosów „0”.
Ad. 9
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym:
➢ otrzymanie promesy na drogę w Rudnicy 52 240 zł na odcinek 100 m
➢ wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na remont drogi Grodziszcze – Rudnica –
1 911 344,64 zł, promesa na ww. zadanie – 1 617 530 zł
➢ odbiór promesy na ul. Jasną w Srebrnej Górze – 275 030 zł, wartość przetargowa realizacji
zadania 334 742, 27 zł
➢ w trakcie opracowanie dokumentacji na drogę w Grodziszczu dofinansowanie na poziomie –
65 772,60 zł
➢ starostwo powiatowe otrzymało dofinansowanie na remont drogi powiatowej w Grodziszczu
w stronę Bielawy – 176 698,62 zł
➢ termomodernizacja obiektów w Budzowie, Stoszowicach i Grodziszczu w trakcie realizacji
➢ 22 maja otrzymanie promesy z DFR w kwocie 150 000 zł na wykonanie szatni
w Przedborowej, Rudnicy i Budzowie, trybun w Budzowie i Rudnicy
➢ wodociąg w Przedborowej po próbach szczelności. Rusza budowa przydomowej oczyszczalni
ścieków przy świetlicy wiejskiej w Przedborowej
➢ trwa procedura podłączenia mieszkańców do sieci wodociągowej w Przedborowej
➢ trwa testowanie aplikacji „konto mieszkańca” oraz aplikacji dla strażaków „e-remiza”
➢ powstają 2 stacje meteorologiczne w Stoszowicach i Srebrnej Górze w celu sprawdzania
temperatury powietrza oraz stężenia smogu
➢ w ramach projektu będzie montowane kilkanaście kamer w rożnych częściach na terenie
gminy
➢ zamknięto listę na przyjmowanie wniosków do WFOŚiGW we Wrocławiu w związku
z wymianą pieców, 36 beneficjentów zostało zgłoszonych – czekamy na podpisanie umowy
➢ otrzymanie dofinansowania na wieżę w Grodziszczu: 25 000 zł z Urząd Marszałkowskiego na
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zadaszenie oraz 50 000 zł od Konserwatora Zabytków na elewację zewnętrzną
i wewnętrzną
➢ otrzymanie dofinansowanie w kwocie 50 000 zł na bramę główną do Fortu Ostróg
➢ fundusze sołeckie realizowane są na bieżąco
➢ w ciągu 2 tygodni nastąpi podpisanie umowy dot. projektu „Podróż dookoła Gminy” koszt
300 000 zł otrzymaliśmy dofinansowanie 100% jako jedyni w Powiecie Ząbkowickim
➢ 20 kwietnia 2018 r. podpisanie umowy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup do AED
➢ ogłoszono konkurs na ratowników na basem w Srebrnej Górze – brak zainteresowania
➢ rozstrzygnięto konkurs „JESTEŚ POLAKIEM, BĄDŹ DUMNY, WYWIEŚ FLAGĘ”
I miejsce – Różan
II miejsce – Lutomierz
III miejsce – Rudnica
➢ 2 maja gościliśmy TVP info, z okazji wywieszenia największej flagi w górach – Fort Ostróg
➢ od 1 kwietnia weszła nowa ustawa dot. szacowania szkód łowieckich przez sołtysów, sołtysi
skierowali apel do Ministerstwa Środowiska o zmianę ww. ustawy
➢ 15 kwietnia odbyło się walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej, w której przedstawiono
sprawozdanie z wykonania: 3270 mb rowów, 5 przepustów, 110 mb muru oporowego, całość
wykonania to około 130 000 zł
➢ 2 czerwca przy „Aniołku” w Srebrnej Górze odbył się dzień dziecka
➢ 25 – 27 maja strażacy z OSP Budzów na ćwiczeniach w Berlinie
➢ 27 maja był dniem Samorządu Lokalnego – wobec powyższego zostały złożone życzenia
przez Pana Wójta wszystkim zgromadzonym
➢ 26 maja z okazji Dnia Matki w Srebrnej Górze w GOKSIR zorganizowano koncert „Melodia
dla Mamy”
➢ 18 maja w Ząbkowicach Śląskich obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka obecne były
4 sztandary z Gminy Stoszowice na 8 sztandarów
➢ 5 maja w Budzowie na hali sportowej odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Św. Floriana,
udział wzięły OSP Budzów i STS Budzów
➢ 11 maja odbyła się gala Florianów w Warszawie, w której wzięli udział nasi druhowie
➢ 16 maja odbył się Turniej Skoku Wzwyż w Grodziszczu o Puchar Wójta Gminy Stoszowice
➢ 27 kwietnia odbyły się Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Stoszowice i Dzierżoniów
➢ 1 maja odbyła się Majówka Srebrnogórska, która w tym roku przyciągnęła rekordową ilość
osób
➢ 3 maja odbyła się uroczysta Msza za Ojczyznę w Grodziszczu wraz z wystąpieniami
artystycznymi
➢ 20 kwietnia odbył się Dzień Ziemi pod hasłem „Jak zmniejszyć zanieczyszczenie plastikowymi
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odpadami”
➢ 9 czerwca zapraszamy na Jarmark Forteczny oraz Święto Twierdzy (Bitwa) – wstęp dla
mieszkańców za 1zł, zwiedzanie Twierdzy 0 zł
➢ 1 czerwca zapraszamy na Dzień Dziecka na Twierdzy Srebrna Góra
➢ 18 czerwca zapraszamy na Świetlicę Wiejską w Stoszowicach – zbiórka krwi pod hasłem
„Uratuj życie, przecież masz to we krwi” godz. 9:30 – 13:30
➢ 3 czerwca zapraszamy na zawody Muflom MTB – Srebrna Góra
➢ zapraszamy na wystawę „Drogi do Niepodległej” w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej
„Aniołek”
➢ 22 czerwca o godz. 18 na Twierdzy Srebrnogórskiej organizujemy Piknik Seniora.
Złożyliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie
projektu w ramach programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego „Aktywizacja
mieszkańców Gminy Stoszowice”
Po przedstawieniu informacji o działalności w okresie międzysesyjnym przez Pana Wójta głos
zabrała Radna Gminy Stoszowice – Pani Dorota Wild, która chciała w swoim i w imieniu
mieszkańców złożyć serdeczne podziękowania w związku z zorganizowaniem koncertu „Melodia
dla Mamy”, ponieważ ok. 5 lat temu ta sama młodzież jako jeszcze dzieci przyjechała do Srebrnej
Góry w celach turystycznych i ponownie wróciła właśnie teraz z zespołem. Radna Gminy
Stoszowice Pani Dorota Wild wystąpiła z propozycją o zorganizowanie w przyszłości
Ogólnopolskiego Festiwalu Muzycznego w plenerze na terenie Srebrnej Góry z udziałem
młodzieży.
Radny Rady Gminy Stoszowice – Pan Tadeusz Kubicz – poinformował, że 10 czerwca o godz.
14 w Rudnicy odbędą się zawody strażackie, na które serdecznie wszystkich zaprasza.
Ad. 10 – 14
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:
•

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.
1. Uchwałę Nr XLI/251/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 12 głosami
„za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
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•

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 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.
2. Uchwałę Nr XLI/252/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok 2018 – została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami,
„przeciw” - 0.
•

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania obejmującego
wymiany źródeł ciepła w ramach Programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego”

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
3. Uchwałę Nr XLI/253/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
na realizację zadania obejmującego wymiany źródeł ciepła w ramach Programu
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” – została
przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
•

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
4. Uchwałę Nr XLI/254/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków –
została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że wpłynęły protokoły
z Komisji Rewizyjnej:
•

Protokół pokontrolny z dnia 10 maja 2018 roku z ponownej kontroli wydatków z zakresu
finansowania/ dofinansowania szkoleń, kursów, studiów pracowników Urzędu Gminy
Stoszowice
w 2015 i 2016 r.

•

Protokół pokontrolny z dnia 24 kwietnia 2018 roku z kontroli z zakresu rozliczenia
finansowego za 2017 r. Pani Elżbiety Szopian – Sołtysa wsi Stoszowice
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oraz odpowiedzi na ww. protokoły:
•

Pismo Wójta Gminy Stoszowice nr ROO.033.5.2018 r. z dnia 21 maja 2018 r. dot.
odpowiedzi na protokół pokontrolny z dnia 10 maja 2018 roku z ponownej kontroli
wydatków z zakresu finansowania/ dofinansowania szkoleń, kursów, studiów pracowników
Urzędu Gminy Stoszowice w 2015 i 2016 r.

•

Pismo Rady Sołeckiej z dnia 04.05.2018 r. (data wpływu: 07.05.2018 r.) w związku
z protokołem z dnia 24 kwietnia 2018 roku z kontroli z zakresu rozliczenia finansowego za
2017 r. Pani Elżbiety Szopian – Sołtysa wsi Stoszowice

Na sesji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Krzeszowiec został poproszony
o odczytanie protokołów z Komisji Rewizyjnej oraz otrzymane odpowiedzi na ww. protokoły.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie stwierdziła, że nie będzie składać wniosku do Organu
Kontrolującego w związku z protokołem pokontrolnym z dnia 21 maja 2018 roku z kontroli
wydatków z zakresu finansowania/ dofinansowania szkoleń, kursów, studiów pracowników Urzędu
Gminy Stoszowice w 2015 i 2016 r.

Ad. 15 – 16
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że nie wpłynęły żadne
wnioski i interpelacje.
Ad. 17
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice - Pani
Aleksandra Tanona zakończyła posiedzenie XLI sesji Rady Gminy Stoszowice.
Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła: Malwina Rogólska
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