PROTOKÓŁ NR XLVII/2018
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 26 września 2018 R.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU
GMINY STOSZOWICE
Godzina rozpoczęcia – 16:00
Godzina zakończenia – 17:30
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Józefiak Marcin
2. Krzeszowiec Tomasz
3. Kowalczyk Tadeusz
4. Kubicz Tadeusz
5. Miechurska Violetta
6. Semczuk Tadeusz
7. Pilik Zdzisław
8. Spychalska Jolanta
9. Tanona Aleksandra
10. Wild Dorota
Radni nieobecni:
1. Cwanek Ewelina
2. Solińska Monika
3. Gad Ireneusz
4. Chmiel Joanna
5. Hojdus Zbigniew
(Lista obecności radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 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
Sołtysi
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Ad. 1–2.
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 10 głosami
„za”.
Ad. 3.
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XLVII sesję Rady
Gminy Stoszowice. Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła,
że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienie Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - informacja o stanie

zaawansowania realizacji najważniejszych zadań drogowych oraz plany dalszych inwestycji.
5. Przyjęcie protokołu Nr XLIV z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 sierpnia 2018 r.
6. Przyjęcie protokołu Nr XLV z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 września 2018 r.
7. Przyjęcie protokołu Nr XLVI z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 września 2018 r.
8. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2018.
10. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

programu

współpracy

Gminy

Stoszowice

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn: „Od linii lekkich fortyfikacji Gór

Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.
13. Sprawy różne.
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14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - wnioskowała o skreślenie z porządku
obrad punktu 4, i wprowadzenie w tym punkcie punkt 8 dot. informacji o działalności w okresie
międzysesyjnym.
Po punkcie 11 wprowadzenie do porządku obrad:
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra;
- projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek diet dla radnych
i sołtysów;
- zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnionymi poprawkami - został przyjęty 10
głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0” i przedstawia się
następująco.
1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu Nr XLIV z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 sierpnia 2018 r.
6. Przyjęcie protokołu Nr XLV z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 września 2018 r.
7. Przyjęcie protokołu Nr XLVI z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 września 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyj-

nych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków
i zasad korzystania z przystanków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn: „Od linii lekkich fortyfikacji Gór

Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.
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12. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek diet dla

radnych i sołtysów.
14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza
miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
15. Sprawy różne.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad.

Ad. 4.
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
➢ 21. 08.2018 r. odbyła się finalizacja projektu z RPO nowej trasy na Twierdzy
Srebrnogórskiej na Donżonie.
➢ 23.09.2018 r. zakończono przyjmowanie ankiet na wymianę kotłów. Złożono 32 ankiety
w tym:
2 mieszkania,
2 budynki mieszkalne,
30 budynków jednorodzinnych.
Pula środków na ww. zadanie to kwota około 350 tys, zł (wartości dofinansowania).
Jesteśmy po odbiorze 20 szt. pieców w ramach Programu „ograniczenie niskiej emisji na
obszarze województwa dolnośląskiego, „pozostało do odebrania około 14 pieców.
➢ podpisano umowę z Proboszczem w Rudnicy na dofinansowanie 30 tys. zł na remont dachu
na kościele w Lutomierzu.
➢ 24.09.2018 r. w Złotym Stoku przyjęto Strategię ”Sudety 2030”. Trwają prace nad
wydzieleniem specjalnej puli środków dla gmin biedniejszych.
➢ 23.09.2018 r. nastąpił odbiór prac remontowych na świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.
WW. remont zamknął się w kwocie 67 tys. zł w tym kwota w wysokości 25 tys. zł to
promesa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Zakres prac obejmował: remont podłogi na świetlicy wiejskiej, pomalowanie pomieszczeń
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po byłym klubie, zabezpieczenie instalacji elektrycznej i montaż pompy do odwodnienia
kotłowni.
➢ do 30.09.2018 r. będą przyjmowane wnioski o szacowanie strat „suszowych” na uprawy
ziemniaków, buraków, roślin strączkowych i krzewów owocowych.
➢ 18.09.2018 r. została zaopiniowana negatywnie zmiana zezwolenia na wykonanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii
komunikacyjnej Ząbkowice Śląskie- Srebrna Góra przez Budzów linia 118 przez NEOTRANS.

Podczas spotkania z przewoźnikiem na którym omówiono sprawy związane

z przywróceniem ww. linii komunikacyjnej o godz. 15:25. Po wspólnej wymianie zdań
i argumentów doszło do porozumienia wobec czego ww. linia została przywrócona.
➢ 14 września 2018 r. wspólnie z Prezesem OSP Grodziszcze Druhem Panem Piotrem
Chmielewskim oraz Druhem Witoldem

Wojewódzkim w Urzędzie Wojewódzkim

odebraliśmy promesę w kwocie 138 tys. zł na zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Grodziszczu.
➢ zakończono remont prac na drodze przy ulicy Jasnej w miejscowości Srebrna Góra.
➢ trwają prace na drogach gminnych w Rudnicy i w Stoszowicach.
➢ na ukończeniu są prace związane z remontem toalet w szkole w Grodziszczu.
➢ trwają odbiory prac związane z realizacją projektu „Podróż dookoła gminy- szlak
turystyczno- rekreacyjny”. W ramach zadania w 5 miejscowościach powstały strefy
odpoczynku dla turystów i mieszkańców przy remizach i świetlicach.
➢ funkcjonują już stacje meteo, pomiaru wiatru, opady deszczu można zaobserwować na
stronie internetowej
➢ w dniu 26.09.2018 r, rozliczono wniosek o płatność za usunięcie azbestu.
➢ 07.09.2018 r. nastąpił odbiór szatni piłkarskich na boiskach w Rudnicy, w Przedborowej
i w Budzowie. W najbliższym czasie zostaną odebrane pozostałe części infrastruktury
sportowej tj. trybuny i siedziska w Rudnicy i w Budzowie
➢ trwają zabrania wiejskie w ramach, których uchwalany jest fundusz sołecki na rok 2019.
➢ serdeczne podziękowania należą się Pani Annie Gołdyn, Pani Jolancie Spychalskiej i Panu
Tadeuszowi Kubiczowi za zorganizowanie w miejscowości Przedborowa święta chleba
i pomidora. WW. impreza przyciągnęła nie tylko mieszkańców gminy.
Ad. 5
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr XLIV z sesji Rady Gminy Stoszowice
z dnia 8 sierpnia 2018 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona- zwróciła się do radnych z zapytaniem,
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czy radni mają uwagi do treści protokołu. Uwag nie wniesiono. W związku z powyższym protokół
Nr XLIV z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 8 sierpnia 2018 r.- został przyjęty 10 głosami
„za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
Ad. 6
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr XLV z sesji Rady Gminy
Stoszowice z dnia 5 września 2018 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 XLV z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 5 września 2018 r.- został przyjęty
10 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
Ad. 7
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr XLVI z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 września 2018 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 XLVI z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 września 2018 r.- został przyjęty 10 głosami
„za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
W tym momencie salę obrad opuściła Radna Dorota Wild. W posiedzeniu uczestniczy 9 radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:
8. 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.

Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - poinformowała, że zmiany dokonane w planie
budżetu wynikają:
1. z wprowadzenia planu dochodów dotacji w kwocie 137.000,00 zł na realizację zadań

z zakresu wychowania przedszkolnego. Podstawą do zwiększenia planu jest pismo
Wojewody Dolnośląskiego z 24.04.2018 r.,
2. ze zmniejszenia planu dochodów dotacji w kwocie 10.000,00 zł przeznaczonej
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na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury przy obiektach sportowych
poprzez zakup trybun i szatni na boiska sportowe w Budzowie i Rudnicy oraz na zakup
szatni na boisko sportowe w Przedborowej”. Dotacja w kwocie 140.000,00 zł stanowić
będzie maksymalną kwotę dofinansowania projektu, tj. 70%,
3. ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.500,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa

nawierzchni drogi w Rudnicy, dz. nr 161”,
4. ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.700,00 zł na realizację zadania pn.

„Przebudowa nawierzchni drogi w Rudnicy, dz. nr 42”. Zwiększenie kwoty przeznaczonej
na przedsięwzięcie wynika z konieczności aktualizacji dokumentacji oraz zatrudnienia
inspektora nadzoru. Przebudowa dróg gminnych w Rudnicy realizowana jest fizycznie jako
jedno zadanie, jednakże z uwagi na dofinansowanie przebudowy drogi nr 42, konieczne jest
prawidłowe zaklasyfikowanie zaplanowanych wydatków,
5. ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie niezbędnych prac

w lokalach socjalnych,
6. ze zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup energii do remiz strażackich

o kwotę 5.000,00 zł,
7. ze zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na dotację dla gmin, za pobyt dzieci

z terenu gminy Stoszowice w ich przedszkolach o kwotę 40.000,00 zł,
8. ze zwiększenia planu wydatków dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 35.000,00

zł,
9. ze zwiększenia planu wydatków o kwotę ogółem 30.800,00 zł z przeznaczeniem

na funkcjonowanie świetlic wiejskich (zakup energii, materiałów budowlanych, napraw).
Uchwała Nr XLVII/269/2018 z dnia 26 września 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok
2018 - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Uchwała Nr XLVII/270/2018 z dnia 26 września 2018 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 - została przyjęta
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9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
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 XLVII/271/2018 z dnia 26 września 2018 w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków .- została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących
się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn: „Od linii lekkich fortyfikacji Gór
Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie” w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Uchwała Nr XLVII/272/2018 z dnia 26 września 2018 w sprawie przystąpienia do projektu pn:
„Od linii lekkich fortyfikacji Gór Orlickich do największej górskiej twierdzy w Europie”
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020 .- została przyjęta 8
głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 1 głos.

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Uchwała Nr XLVII/273/2018 z dnia 26 września 2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra - została
przyjęta 8 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 1 głos.

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek diet dla radnych i sołtysów
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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Uchwała Nr XLVII/274/2018 z dnia 26 września 2018 w sprawie określenia wysokości stawek
diet dla radnych i sołtysów - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami,
„przeciw” - 0.
14. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem
sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Uchwała Nr XLVII/275/2018 z dnia 26 września 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych - została przyjęta 9 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0
głosami, „przeciw” - 0.

Ad. 15
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła
pismo Rady Sołeckiej w Stoszowicach w sprawie rozliczenia finansowego za 2017 r. oraz protokół
pokontrolny z dnia 7 sierpnia 2018 roku z kontroli finansów Rady Sołeckiej Wsi Stoszowice.

Przewodniczący

Komisji

Rewizyjne

Pan Tomasz Krzeszowiec-

poinformował,

że po przeprowadzeniu czynności kontrolnych komisja nie była w stanie przedstawić
kompleksowych wniosków pokontrolnych, ponieważ podmiot kontrolowany w sposób uporczywy
unikał poddaniu się kontroli. Komisja na podstawie zebranej dokumentacji była w stanie
przedstawić jedynie częściowe wnioski. Wobec powyższego komisja wnioskuje do Rady Gminy o
podjęcie stosownych działań zmierzających do skierowania sprawy do właściwych organów
celem zbadania zgodności z prawem działań Rady Sołeckiej Wsi Stoszowice.
Poddany pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej nie uzyskał akceptacji Radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice Pani Aleksandra Tanona – zadała pytanie, czy
zakończyło się postępowanie w sprawie uchwały Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia
2016 r. Nr XII/90/2016 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej
w Srebrnej Górze z filiami w Przedborowej oraz w Stoszowicach i nadaniu statutu.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - poinformował, że postępowanie w powyższej sprawie
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nie jest zakończone.
Ad.16-17
Sekretarz obrad Pani Violetta Miechurska - przedstawiła wniosek w sprawie przygotowania projektu nowego Statutu Gminy, w związku z wejściem w życie przepisów nowelizujących
ustawę o samorządzie gminnym.
Ad.18
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice Pani Aleksandra Tanona zakończyła posiedzenie XLVII sesji Rady Gminy Stoszowice.

Na tym protokół zakończono.
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