PROTOKÓŁ NR XLV/2018
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 5 września 2018 R.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
Godzina rozpoczęcia – 16:30
Godzina zakończenia – 18:50
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Gad Ireneusz
2. Chmiel Joanna
3. Hojdus Zbigniew
4. Józefiak Marcin
5. Krzeszowiec Tomasz
6. Kowalczyk Tadeusz
7. Kubicz Tadeusz
8. Miechurska Violetta
9. Semczuk Tadeusz
10. Pilik Zdzisław
11. Spychalska Jolanta
12. Tanona Aleksandra
13. Wild Dorota
Radni nieobecni:
1. Cwanek Ewelina
2. Solińska Monika
(Lista obecności radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego protokołu).
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Skarbnik Gminy – Katarzyna Cichoń
Sekretarz Gminy – Iwona Aibin
Kierownik Referatu Rozwoju – Małgorzata Chmiel
Sołtysi
Ad. 1–2.
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Rady Gminy Stoszowice - Panią Joannę Chmiel, która
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wyraziła zgodę.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Joanny Chmiel - została przyjęta 13 głosami „za”.
Ad. 1.
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XLV sesję Rady Gminy
Stoszowice.

Powitała

radnych,

sołtysów

oraz

wszystkich

przybyłych

na

sesję.

Oświadczyła,

że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 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 Radnego Rady Gminy Stoszowice - Panią Joannę Chmiel, która
wyraziła zgodę.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Joanny Chmiel - została przyjęta 13 głosami „za”.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - zawnioskowała o zmianę w porządku
obrad polegające na:
1/ skreśleniu punktu 4 - Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
Poddany pod głosowanie porządek obrad został przyjęty - został przyjęty 1 głosami „za”, wstrzymującymi
się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
Zmiana została przyjęta jednogłośnie, przy 13 głosach „za”.

Poddany pod głosowanie porządek obrad - został przyjęty 13 głosami „za”, wstrzymującymi
się „0” głosów, przeciw głosów „0” i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła
w Rudnicy.

6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy Stoszowice.
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8. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach oraz w sprawie rozmiaru
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stoszowice.

9. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 4
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:

➢ 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

do

planu

dochodów

środków

pochodzących

z

Unii

Europejskiej

w wysokości 130.875,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej
na działce nr 742 w miejscowości Przedborowa” zrealizowanego w 2017 roku. Dotacja została
otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego,
2) z wprowadzenia do planu dochodów środków w kwocie 25.000,00 zł otrzymanych od Nadleśnictwa
Bardo Śl. jako dofinansowanie przebudowy drogi w Żdanowie. Zadanie zostało zrealizowane
i rozliczone w 2017 roku,
3) z wprowadzenia do planu dochodów oraz wydatków dotacji w kwocie 28.615,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku. Dotacja dotyczy I tury głosowania
bez diet. Podstawą dokonania zmian w budżecie stanowi pismo Dyrektora Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Wałbrzychu z 6 sierpnia 2018 r.,
4) z wprowadzenia do planu dochodów dotacji celowej w wysokości 68.466,86 zł jako zwrot części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. Podstawą dokonania zmian
w budżecie jest informacja Wojewody Dolnośląskiego z 17 sierpnia 2018 r.,

5) ze zwiększenia planu dochodów oraz wydatków środków w kwocie 28.400,00 zł, które stanowią
dotację przyznaną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Podstawą zwiększenia planu jest
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informacja Wojewody Dolnośląskiego z 2 sierpnia 2018 r.,
6) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 115.841,86 zł przeznaczonych na zadanie pn.:
„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”,
7) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa
nawierzchni drogi w Stoszowicach, dz. nr 298, 297, 293”,
8) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.500,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji
projektowej budowy kolei gondolowej w Srebrnej Górze”,
9) ze zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie mienia gminy o kwotę
10.000,00 zł,
10) ze zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na zakup energii do remiz strażackich o kwotę
10.000,00 zł,
11) ze zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja elewacji sali gimnastycznej szkoły
podstawowej w Grodziszczu” o kwotę 4.000,00 zł,
12) ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
w formie dotacji celowej prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.
1. Uchwała Nr XLV/263/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 została przyjęta 13 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

➢

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała

Archanioła w Rudnicy
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
W dniu 29 sierpnia 2018 r. wpłynął wniosek złożony przez ks. Józefa Szkwarka Proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Rudnicy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego
w wysokości 30 000, 00 złotych z budżetu Gminy Stoszowice na dofinansowanie remontu dachu i wieży
kościoła filialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lutomierzu.
Przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja w wysokości 135 000, 00
złotych nie wystarcza na realizację przedsięwzięcia, w związku z tym zasadne staje się udzielenie parafii
pomocy finansowej.

2.Uchwała Nr XLV/264/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii

Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Rudnicy - została przyjęta 13 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
➢ Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży,
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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.

Sekretarz Gminy Pani Iwona Aibin - poinformowała, że w dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie
ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada
na rady gmin obowiązek uchwalenia uchwał dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i do spożycia w miejscu
sprzedaży. Przedstawiła stan aktualny, wynikający z postanowień dotychczasowej uchwały regulującej
te kwestię, jak i dotychczas obowiązujących przepisów prawa. Do tej pory limitowana była liczba punktów
sprzedaży,

po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży dotychczasowy limit określony był na poziomie 80 punktów. Natomiast zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dotychczasowy limit wynosił 45
punktów.
W nowym projekcie uchwały proponujemy liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 27 zezwoleń na sprzedaż 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 15 zezwoleń powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 10 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
sprzedaży wynosi:
- 21 zezwoleń na sprzedaż 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 17 zezwoleń powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 17 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu.
Zatem ustala się na obszarze gminy Stoszowice maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w następujący sposób:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 48 zezwoleń
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 32 zezwoleń
3) powyżej 18% zawartości alkoholu w ilości 27 zezwoleń.

Dodatkowo Rada Gminy Stoszowice zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 2b – cyt. ustawy 5

może wprowadzić w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy
odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych jeżeli uzna, że nie będzie to miało
negatywnego

wpływu

na

odpowiednie

kształtowanie

polityki

przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa

społecznej

w

zakresie

i porządku publicznego.

Ponadto przyjęto, że dopuszcza się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo na terenie obiektów sportowych, podczas imprez
plenerowych i rozrywkowych, które nie mają charakteru masowego po uzyskaniu jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów
3.Uchwała Nr XLV/265/2018 z dnia 5 września 2018 r. 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 13 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw”
- 0.
➢ Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 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.
Radna Jolanta Spychalska – wnioskowała o skreślenie „zapisu” – park przy kompleksie szkolnym
w Budzowie dz. nr 127.
Radna Dorota Wild - wnioskowała o skreślenie „zapisu” – obiekt wiaty rekreacyjnej w Srebrnej
Górze dz. nr 481/2.
Sołtys miejscowości Lutomierz Pan Jerzy Zając – wnioskował o dopisanie „zapisu” - boisko
sportowe w Lutomierzu.
Wprowadzone poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

4. Uchwała Nr XLV/266/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych

w miejscach publicznych na terenie Gminy Stoszowice - została

przyjęta 13 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

➢ Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach oraz
w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych,
wychowawczych

i

opiekuńczych

nauczycieli,

którym

powierzono

określone

stanowiska

w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice.
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Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.

5. Uchwała Nr XLV/267/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach oraz w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice - została przyjęta
12 głosami „za”, „wstrzymującym się” - 1 głosem, „przeciw” - 0.

Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że pisma, które wpłynęły
do Rady Gminy Stoszowice zostały przedstawione na posiedzeniu połączonych Komisji .

Ad.10 -11

Pan Radny Tadeusz Kowalczyk- złożył pismo w sprawie wypłaty rekompensaty dla sołtysów
w związku z szacowaniem szkód łowieckich.
Radni ustalili, że pismo zostanie przekazane do; Wójta Gminy Stoszowice, Radcy Prawnego
i Skarbnika Gminy Stoszowice.
Nie wniesiono interpelacji i zapytań na sesji Rady Gminy.

Ad. 12
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice Pani Aleksandra Tanona zakończyła posiedzenie XLV sesji Rady Gminy Stoszowice.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: Jolanta Borgula
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