PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 31 stycznia 2018 R.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 15:30
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Chmiel Joanna
2. Gad Ireneusz
3. Hojdus Zbigniew
4. Krzeszowiec Tomasz
5. Kowalczyk Tadeusz
6. Miechurska Violetta
7. Semczuk Tadeusz
8. Pilik Zdzisław
9. Spychalska Jolanta
10. Tanona Aleksandra
11. Wild Dorota
Radni nieobecni:
1.Cwanek Ewelina
2. Solińska Monika
3. Kubicz Tadeusz
4. Józefiak Marcin
(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 - Pana Tomasza
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Krzeszowiec, który wyraził zgodę.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pana Tomasza Krzeszowiec została przyjęta 11 głosami
„za”.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XXXVII sesję Rady Gminy
Stoszowice. Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła,
że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017 r.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stoszowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2018.
8. 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”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stoszowice na
2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2017.
14. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
15. Interpelacje i zapytania.
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16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Zakończenie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiając porządek obrad
(załącznik Nr 3), wniosła o uzupełnienie do porządku obrad:
12a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
12b. 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 2018.
Poddany pod głosowanie porządek obrad, z uwzględnionymi poprawkami został przyjęty
11 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017 r.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stoszowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice na rok 2018.
8. 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”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stoszowice na
2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
12a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego.
12b. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Stoszowice
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności
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pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2017.
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 XXXVI/2017 sesji Rady Gminy
Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017 r.
Protokół Nr XXXVI/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. – został
przyjęty 11 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
Ad. 5
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym
- wydzierżawiono dwa Forty- Ostróg i Wysoka Skała. Obecni dzierżawcy mają ambitne plany na
wzbogacenie ofert turystycznej. Wszystko wskazuje na to, że współpraca z nowymi dzierżawcami
jest gwarancją dalszego rozwoju i przyciągnięciem kolejnych turystów,
-pozytywna informacja dla sołectw naszej Gminy – został rozstrzygnięty nabór wniosków,
wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Ludowy Klub Sportowy Wieża w Rudnicy”,
które

uzyskało pozytywną ocenę przez Radę LGD Qwsi. Projekt zatytułowany jest „Podróż

dookoła gminy- szlak turystyczno- rekreacyjny” i został przekazany do weryfikacji do Urzędu
Marszałkowskiego. Wnioskowana kwota pomocy to 300 000,00 zł jest to 100% środków
zewnętrznych, bez wkładu własnego,
Kilka przestrzeni publicznych w naszych miejscowościach uda się wzbogacić w nową
infrastrukturę, która jest potrzebna, żeby żyć w bardziej estetycznym środowisku,
- 22 stycznia 2018 r. w miejscowości Srebrna Góra miało miejsce pierwsze spotkanie w sprawie
gazyfikacji Srebrnej Góry. Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy w Stoszowicach oraz
w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze,
Wypełnione ankiety należy złożyć do dnia 5 lutego 2018 r.,
- 16 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym omawiano tematykę funduszu
sołeckiego na rok 2018 ,
- w dniu 31 stycznia 2018 r. miało miejsce spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków Powiatu
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Ząbkowickiego. Prezes Pan Włodzimierz Maj, składa życzenia oraz zachęca dzieci i krewnych
Sybiraków do aktywności na rzecz Związku Sybiraków Powiatu Ząbkowickiego,
- budowa wodociągu w miejscowości Przedborowej jest realizowana zgodnie z planem.
Wykonywane jest obecnie przyłącze przesyłowe, które doprowadza wodę z Różanej. Nitka za
zabudowaniami jest w trakcie realizacji (na drodze gminnej). Wykonawca jest na etapie budowy
zbiorników wodnych w Różanej.
- osoby, które są zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na demontaż i utylizację wyrobów
zawierających azbest mogą jeszcze składać wnioski do Urzędu Gminy.
- 27 stycznia 2018 r. odbył się „Bieg Św. Floriana”. Niekorzystna aura (brak śniegu) spowodowała,
że

był

to

bieg

przełajowy.

Z

roku

na

rok

biegaczy

przybywa,

a

dla

kibiców

i uczestników organizatorzy OSP Budzów i GOKSiR zadbali o odpowiednie zaplecze –
gastronomiczne,
- dobiegły końca ferie zimowe, które przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Z relacji rodziców
wynika, że było dużo atrakcji przygotowanych przez GOKSiR w Srebrnej Górze. Dzieci miały
możliwości wyjazdu w różne części naszego województwa,
- 5 stycznia 2018 r. na Twierdzy w Srebrnej Górze miał miejsce koncert świąteczno – noworoczny
dziecięcy scholi Parafii w Przedborowej.
Następnie Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz zaprosił wszystkich na piątkowy wykład Pana Tomasza
Przerwy poświęcony drugowojennej historii Srebrnej Góry. (min. z tą historią będzie związana
wystawa na nowo wydzierżawionych powierzchniach) oraz na 25 lutego 2018 r. na Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Stoszowice, który odbędzie się w Hali Sportowej w Budzowie,
Ad. 6
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. Uchwała Nr XXXVII/232/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
•

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stoszowice 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.
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2. Uchwała Nr XXXVII/233/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Stoszowice na rok 2018 - została przyjęta 11 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. Uchwała Nr XXXVII/234/2018 z dnia 31 stycznia 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 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
•

projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków
budżetu Gminy Stoszowice pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie
powietrza.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
4. Uchwała Nr XXXVII/235/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Stoszowice pochodzących
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
przedsięwzięć służących ochronie powietrza - została przyjęta 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
•

projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych.

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 XXXVII/236/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - została przyjęta
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11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
•

projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Stoszowice na
2018 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
6. Uchwała Nr XXXVII/237/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia ramowego
planu pracy Rady Gminy Stoszowice na 2018 rok - została przyjęta 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
•

projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
7. Uchwała Nr XXXVII/238/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2018 rok - została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0 głosami, „przeciw” - 0.
•

projekt uchwały w sprawie

udzielenia pomocy rzeczowej dla 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.
8. Uchwała Nr XXXVII/239/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

- została przyjęta 11 głosami „za”

„wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
•

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 2018.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, iż projekt uchwały
został rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
9. Uchwała Nr XXXVII/240/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. 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 2018 - została przyjęta
11 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła - sprawozdanie z realizacji
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Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 – informacja
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 14-17
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła pisma, które wpłynęły
do Rady Gminy:
1. Pismo Pani Elżbiety Szopian dotyczące przeprowadzenia kontroli finansowej Rady Sołeckiej
w Stoszowicach.
2. Rozstrzygnięcie Nadzorcze w spawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/227/2017
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania .
Sekretarz obrad Pan Tomasz Krzeszowiec - przedstawił wnioski i interpelacje:
Wniosek Radnej Jolanty Spychalskiej
1. W imieniu mieszkańców wsi Przedborowa proszę o zamontowanie progu spowalniającego
w górnej części Przedborowej (koło posesji Pana Gajdy nr 93). Wyjazd spod sklepu jest utrudniony
ze względu na usytuowanie budynku Pana Gajdy (jest to ostry zakręt i nie widać nadjeżdżających
samochodów).
Ad.18
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Stoszowice - Pani
Aleksandra Tanona zakończyła posiedzenie XXXVII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła: Jolanta Borgula - Inspektor ds. obywatelskich
i obsługi Rady Gminy
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