PROTOKÓŁ NR XL/2018
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 13 kwietnia 2018 R.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
Godzina rozpoczęcia – 8:00
Godzina zakończenia – 8:40
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 do niniejszego protokołu).
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy – Paweł Gancarz
Sekretarz Gminy – Iwona Aibin
Skarbnik Gminy – Katarzyna Cichoń
Kierownik Referatu Rozwoju – Małgorzata Chmiel
Ad 1-2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XL/2018 sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, sołtysów 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.
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Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 2), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona- poinformowała, iż nadzwyczajna sesja Rady
Gminy Stoszowice została zwołana na wniosek Wójta Gminy Stoszowice. Zwołanie sesji nadzwyczajnej
podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał w sprawie:
1. zmiany budżetu gminy na rok 2018.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – odczytała porządek obrad (załącznik nr 2)
i zapytała, czy Radni Rady Gminy wnoszą do przedstawionego porządku obrad uwagi. Uwag nie wniesiono.
Poddany pod głosowanie porządek obrad, został przyjęty 12 głosami „za” , „wstrzymującymi się”
0 głosami, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na 2018 r.
4. Zamknięcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Stoszowice na 2018 r.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy- poinformowała, że zmiany dokonane w planie budżetu
wynikają:

1.

ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 146.874,00 zł, dotyczącą subwencji

oświatowej przyznanej gminie na 2018 rok. Zmniejszenie wynika z pisma Ministra Finansów
z 13 lutego 2018 roku o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o
wysokości rocznych wpłat gmin.
Z przekazanych informacji różnica zmniejszenia środków wynika z przesunięcia 13 uczniów
do Szkoły Podstawowej. Natomiast w Gimnazjum jest 68 uczniów, a nie jak wykazuje
Ministerstwo 55 uczniów. Od tygodnia prowadzone są rozmowy z Ministerstwem skąd
różnica zmniejszenia dochodów subwencji oświatowej.
2. ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł, jako dotacja celowa otrzymana
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych. Środki zostały zaplanowane jako dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa
nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej miejscowości
Grodziszcze-Różana”. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków budżetu
państwa,
3. z wprowadzenia do planu dochodów kwoty 1.617.530,00 zł, która stanowi promesę
przyznaną przez MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczących zadania pn.
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„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, łączącej
miejscowości Grodziszcze-Różana” (intensywne opady deszczu, październik 2017 rok),
Wysokość dotacji wynosić będzie 1 617 530 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po
udzieleniu zamówienia publicznego.
4. z wprowadzenia planu dochodów w kwocie 476.000,00 zł, stanowiących dofinansowanie
realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stoszowice
na dz. nr 100, 187/4, 186, 191, 199”. Wniosek na realizację przedsięwzięcia zostanie
złożony w ramach ogłoszonego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej.
Termin złożenia wniosku upływa 15 kwietnia 2018 r. Jeden z punktów jest złożenie oświadczenia,
że Gmina posiada środki na realizację tej inwestycji. Jako Gmina mamy duże szanse uzyskać
więcej punktów z uwagi na fakt, że posiadamy zaplanowane wydatki i dochody (większość Gmin
nie korzysta z tego programu ze względu, że nie posiadają środki na wkład własny).
Dofinansowanie 700 m drogi jest na poziomie 80% wartości zadania.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – dodał, że Gmina miała 2 tygodnie na przygotowanie ww.
wniosku (tj. zabezpieczenie środków w budżecie, opracowanie dokumentacji i zadania, które
spełnia kryteria itp.) - w ciągu tak krótkiego czasu wszystko udało się zamknąć.
Większość Gmin nie realizuje zadań inwestycyjnych, ze względu, iż postępowania przetargowe
są

2 razy droższe od tego co miały złożone w projekcie w budżecie. Przebudowa drogi

w Stoszowicach w dwóch miejscach będzie łączyć się z drogą wojewódzką i w dwóch miejscach
z drogą powiatową (prowadzić będzie do SKR-u do Remizy Strażackiej, tył Urzędu Gminy.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że mając dokumentację
na drogi, co pół roku trzeba zmieniać kosztorys (ceny z 2 lat zupełnie się nie mają się
do rzeczywistości) - „wszystko co jest ponad” są to koszty niekwalifikowane.
Dla porównania w roku 2016 kosztorys na remont drogi Grodziszcze- Różana wynosił

1.300.000

zł, a obecnie jest to kwota 2.100.000 zł. Wydawane środki na aktualizację kosztorysową, są po to,
żeby nie zaniżać wartości.
Każdy

ogłoszony

konkurs

ma

swoje

kryteria,

który

musi

współgrać

z

programem

w przeciwnym razie Gmina zostanie odrzucona na samym starcie.
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Ponadto poinformowała, że zmiany dokonane w planie budżetu wynikają:

5. ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.000,00 zł na zakup samochodu dla OSP
w Grodziszczu, z wyszczególnieniem źródeł finansowania zadania.
Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz – ruszyły nabory na zadania związane zakupem
samochodu

dla

OSP.

Koszt

wstępnego

przedsięwzięcia

to

kwota

od

350.000

zł

do 550.000 zł.
Plan był taki, że kwota 150.000 zł to środki zabezpieczone w budżecie, a pozostała kwota 300.000
zł miała być aplikowana z innych źródeł (tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
z Urzędu Marszałkowskiego i od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej).
Realia okazują się inne pomimo wcześniejszych innych deklaracji. Środki od

Komendanta

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej które miały być na poziomie 150.000 zł zostały
zmniejszone na kwotę 112.000 zł.
Na chwilę obecną możemy liczyć na dofinansowanie na poziomie 200.000,00 zł i jako Gmina
będziemy aplikować na dofinansowanie ww. zadania oraz szukać innych źródeł finansowania.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy- poinformowała, że zmiany dokonane w planie budżetu
wynikają:

6. ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 103.344,00 zł przeznaczonych na zadanie
pn. „Przebudowa dróg gminnych w Rudnicy i Grodziszczu (drogi transportu rolnego)”,
7. z wprowadzenia do planu wydatków środków w wysokości 600.000,00 zł na realizację
zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stoszowice na dz. nr 100, 187/4,
186, 191, 199” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej,
8. ze zmiany klasyfikacji rozdziału zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz
z

infrastrukturą

towarzyszącą,

łączącej

miejscowości

Grodziszcze-Różana”

oraz

zwiększeniem planu wydatków na jego realizację o 300.000,00 zł. Wykonanie zadania
związane jest z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z października 2017 roku,
9. ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 350.000,00 zł przeznaczonych na zakup
samochodu dla OSP w Grodziszczu.

1. Uchwała Nr XL/250/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
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Stoszowice na 2018 r. została przyjęta 12 głosami „za” , „wstrzymującymi się” 0 głosami,
„przeciw” 0.
Ad.4
Wobec

wyczerpania

porządku

obrad

Przewodnicząca

Rady

Gminy

Stoszowice

Pani Aleksandra Tanona ogłosiła zakończenie XL sesji Rady Gminy Stoszowice.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła Jolanta Borgula
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