PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 28 marca 2018 R.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 17:15
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
Sekretarz Gminy – Iwona Aibin
Skarbnik Gminy – Katarzyna Cichoń
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 Violettę Miechurską,
która wyraziła zgodę.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej została przyjęta 12 głosami „za”.
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Ad. 3.
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XXXIX 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.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2018 r.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy
aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - Część B.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.
11. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.

Problemów

Alkoholowych

12. Interpelacje i zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – w związku z nieobecnością Pana Wójta,
wnioskowała o przesunięcie punktu

5 w sprawie informacji Wójta Gminy o działalności w okresie

międzysesyjnym do punktu 10, aby móc przystąpić do realizacji w punktach 5,6,7,8 związanych
z procedowaniem projektów uchwał.
Poddany pod głosowanie porządek obrad, z uwzględnionymi poprawkami został przyjęty 12 głosami
„za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2018.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - Część B.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r.
10. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

Problemów Alkoholowych

11. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.
Ad. 4.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr XXXVIII/2018 sesji Rady Gminy Stoszowice
z dnia 28 lutego 2018 r.
Protokół Nr XXXVIII/2018 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 lutego 2018 r. z uwzględnioną
poprawką – został przyjęty 12 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.

Ad. 5 - 8.
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.

1. Uchwała Nr XXXIX/246/2018 z dnia 28 marca 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 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II - Część B.

Wprowadzenie i przedłożenie prezentacji : przedstawił – urbanista Pan Jacek Wolanin.
Dodał, że obszar objęty planem obejmuje tereny niezabudowane. Celem opracowania jest korekta układu
komunikacyjnego obszaru strefy aktywności gospodarczej ustalonego w obowiązującym w planie
zagospodarowania przestrzennego. W toku procedury planistycznej nastąpiła potrzeba podziału obszaru
objętego planem na dwa zadania realizowane odrębnie, w związku z postanowieniem wniosku do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
w zachodniej części planu i niezwłocznego kontynuowania prac nad obszarem wchodzącym w skład
Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Rozwiązania zawarte w sporządzonym planie, zgodne są z polityką
przestrzenną Gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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gminy Stoszowice, którego wprowadzono uchwałą Nr II/15/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia
2014 r.
W sposób realizacji wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały spełnione:
 wymagania dotyczące zachowania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,
 wymagania dotyczące zachowania walorów historycznych i krajobrazowych,
 wymagania dotyczące ochrony środowiska,
 wymagania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
 wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
 wymagania dotyczące walorów ekonomicznych przestrzenni,
 wymagania dotyczące praw własności,
 wymagani dotyczące obronności potrzeb obronności i bezpieczeństwa,
 wymagania w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,
 zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego,
 zachowani jawności procedur planistycznych,
 zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody.
W procesie tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego wzięto pod uwagę następujące aspekty:
 rozpatrzono wniosek na etapie przystąpienia do sporządzenia planu,
 uwzględniono wnioski zgłaszane na etapie przystąpienia do sporządzenia planu,
 wzięto pod uwagę wnioski określone w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu
stanowiący materiał analityczny,
 wzięto pod uwagę skutki dla środowiska określone w prognozie oddziaływania na środowisko.
W ustawie o planowaniu przestrzennym zagospodarowaniu przy opracowaniu „Oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Stoszowice wskazano potrzebę opracowania planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru wsi 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. Uchwała Nr XXXIX/247/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie

Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi
Stoszowice II - Część B - została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami,
„przeciw” - 0.

•

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

1. Uchwała Nr XXXIX/248/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stoszowice
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
- została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
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•

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

1. Uchwała Nr XXXIX/249/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - została

przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła - informację z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r. - informacja stanowi załącznik Nr 4
do niniejszego protokołu.

Ad.10
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 30 marca 2018 r. upływa termin składania ankiet w sprawie gazyfikacji Srebrnej Góry. Pomimo
szerokiej informacji w dotarciu do mieszkańców do końca lutego wpłynęło 50 ankiet na około 300
gospodarstw rodzinnych w Srebrnej Górze. Od ilości zainteresowanych mieszkańców tej miejscowości zależeć będzie realizacja tego przedsięwzięcia przez Państwową Spółkę Gazownictwa,
 - 30 marca 2018 r. upływa termin składania deklaracji na wymianę starego pieca na nowy. Obecnie
wpłynęło 20 wniosków (z kilkoma osobami podpisano umowy). Dofinansowanie obejmuje wymianę
dotychczasowych źródeł ciepła na:
 kotły gazowe,

 kotły na lekki olej opałowy,
 źródła ciepła zasilane prądem elektrycznym,
 kotły na paliwa stałe lub biomasę.
 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyznało dotację obiektom zabytkowym
i sakralnym w kwocie 205 tys. zł. na cały Powiat Ząbkowicki z tego Gmina Stoszowice otrzymała
kwotę 125 tys. zł (czyli 60 % puli powiatu Ząbkowickiego).
Otrzymane dofinansowanie pozwoli na:

 kontynuacje prac na Twierdzy w Srebrnej Górze,
 dofinansowanie kościoła pw. św Wawrzyńca w Budzowie (dokonana zostanie konserwacja rzeźb),
 dofinansowanie Kościoła pw. św Barbary w Stoszowicach na wykonanie drenażu wraz
z odprowadzeniem wód deszczowych,
 dofinansowanie remontu dachu na Wieży Widokowej
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 uzyskano dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice w kwocie
35.240 zł (tj. 85% dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oddział
Wałbrzych w kwocie 29.954 zł oraz 15 % środków własnych w kwocie 5.286 zł),
 podpisywane są umowy na otwarty konkurs ze Stowarzyszeniami na zajęcia sportowe,
 11 marca 2018 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze stowarzyszenia
„Sowiogórskie Towarzystwo Historyczno Krajoznawcze”, podczas którego dokonano wyboru
nowych władz. Kazimierz Gądek, który przez kilkanaście lat pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia
„przekazał pałeczkę” młodszemu pokoleniu. Nowym Prezesem Stowarzyszenia został Grzegorz
Fajdek,
 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie i wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług.
W jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych został uruchomiony

system E-remiza, który

usprawni działania pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,
 11

marca

2018

r.

miało

miejsce

Dzień

Sołtysa.

Sołtys

miejscowości

Różana

Pan Mieczysław Zięba zdobył wyróżnienie w plebiscycie „Sołtys roku” organizowanego przez
Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Podziękowania w imieniu własnym samorządu, rady należą
się wszystkim sołtysom za ogromny wkład pracy w swoich sołectwach, a wieńczone sukcesem
kolejne inicjatywy były źródłem satysfakcji i impulsem do dalszego działań dla dobra sołectw całej
gminy,
 16 marca 2018 roku w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej odbyła się konferencja
pt. „Ludzie miejsca, wydarzenia – wkład mieszkańców Kresów w odzyskanie niepodległości
Polski”. Konferencja jest pierwszym wydarzeniem rozpoczynającym cykl obchodów 100 – lecia
odzyskania niepodległości Polski w Gminie Stoszowice. Podziękowania należą się Pani Jolancie
Spychalskiej, która opowiedziała o roli nauczycieli historii w kształtowaniu poczucia tożsamości
narodowej, oraz uczniowi Karolowi Trzebińskiemu za przedstawienie refleksji związanej
z uczestnictwem w ogólnopolskim konkursie „Kresowe portrety”. Konferencję zaszczycił swoją
obecnością Pan Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który
podsumował spotkanie i na koniec podkreślił jak ważne jest budowanie tożsamości regionalnej oraz
pielęgnowanie pamięci narodowej,
 7 marca

2018 roku miało miejsce kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów

100 – lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w naszej gminie,
 Podczas dyskusji padło wiele propozycji zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie
wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską. Padło wiele
propozycji min. konkurencja zasadzenia 100 drzew na 100-lecie (chodzi o włączenie się
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mieszkańców w ww. przedsięwzięcie) oraz zorganizowanie konkursu na najwięcej powieszonych
flag w poszczególnych sołectwach „w Dniu Flagi Narodowej” przy obchodach majowych,

 14 kwietnia 2018 r. po raz drugi

organizowane

jest Silver Hill cieszące się ogromnym

zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. Break Dance jest integracją miłośników do ruchu
zabawy i muzyki,

 20 kwietnia 2018 roku planowany jest „Dzień Ziemi” i przy okazji zostanie zorganizowana zbiórka
towarów wielogabarytowych.

Ad. 11-13
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że pisma, które wpłynęły
do Rady Gminy zostały przestawione na posiedzeniu komisji w dniu 21 marca 2018 r.
Przewodnicząca Komisji Wniosków i Uchwał Pani Violetta Miechurska – poinformowała,
że do Komisji nie wpłynęły wnioski i interpelacje.

Ad.14
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice - Pani Aleksandra Tanona zakończyła posiedzenie XXXIX sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: Jolanta Borgula
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