PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2018
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 28 lutego 2018 R.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
Godzina rozpoczęcia – 16:00
Godzina zakończenia – 17:30
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
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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”.
Ad. 3.
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XXXVIII 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.
Poddany pod głosowanie porządek obrad, z uwzględnionymi poprawkami został przyjęty
12 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy Stoszowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2018 z sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018 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 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia

zgody

na

odstąpienie

od

obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na jej zawarcie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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”.
11. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.
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Ad. 4.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr XXXVII/2018 sesji Rady Gminy
Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018 r. Pani Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani
Jolancie Borguli, która poinformowała, że w części protokołu dotyczącej obecności radnych jest
błąd pisarski – w punkcie 4 na stronie 1 protokołu w części - „Radni obecni na posiedzeniu” winien
być zapis Tomasz Krzeszowiec.
Protokół Nr XXXVII/2018 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 stycznia 2018.
z uwzględnioną poprawką – został przyjęty 12 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów,
przeciw głosów „0”.

Ad. 5.
Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym:
 28 lutego 2018 r. upływa termin składania ankiet w sprawie gazyfikacji Srebrnej Góry.
Po tym okresie zostanie przeprowadzona analiza osób zainteresowanych w celu objęcia ww.
miejscowości projektowaniem instalacji;
 do 30 marca 2018 r. można składać zgłoszenia o dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę starego pieca na nowy.
Dla przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy mieszkańcy mogą uzyskać zwrot 50%
kosztów kwalifikowanych;
 14 lutego 2018 r. złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie
realizacji dotyczącej usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice.
Wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę 35.240 zł. (tj. 85% dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oddział Wałbrzych w kwocie 29.954 zł
oraz 15% środków własnych w kwocie 5.286 zł.);
 w miesiącu marcu br. zostaną złożone wnioski w ramach - „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”
na remont świetlicy wiejskiej w Stoszowicach (wymiana podłogi w świetlicy i instalacji
elektrycznej

w kotłowni). Równolegle opracowany jest kosztorys na remont klatki

schodowej i barier w świetlicy wiejskiej w Przedborowej;
 wystąpiono z zapytaniem ofertowym na wymianę okien w budynku Publicznego
Przedszkola w Przedborowej (jest to

kontynuacja ww. przedsięwzięcia w 2015 roku

- zostały wymienione okna na piętrze, teraz na parterze od tego czasu ceny wzrosły prawie
o 100%);
3

 21 lutego 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Stoszowice odbyło się spotkanie w sprawie
utworzenia Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Polski. Kolejny termin spotkania wyznaczono na dzień 7 marca 2018 r. na godzinę 16:00;
 trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Gminie
Stoszowice. Na chwilę obecną odbyły się 4 zebrania w OSP: Grodziszcze, Budzów,
Lutomierz, Stoszowice;
 2 lutego 2018 r. w Twierdzy w Srebrnej Górze odbył się wykład Pana Tomasza Przerwy
poświęcony drugo-wojennej historii Srebrnej Góry;
 25 lutego 2018 r. na hali sportowej w Budzowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej,
zorganizowany przez młodzież z Budzowa. Pomimo ciągłego ogrzania sali gimnastycznej
od piątku do niedzieli temperatura w pomieszczeniu wynosiła 11º C. Ten sam problem
dotyczy sali gimnastycznej w Grodziszczu. Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej” okazała się jak najbardziej zasadnym kierunkiem;
 25

lutego

2018

r.

przedstawiciele

Twierdzy

Srebrnogórskiej

brali

udział

w Międzynarodowych Targach Turystycznych, które zostały zorganizowane w Hali
Ludowej

we Wrocławiu;

 6 marca 2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie dotyczące składania wniosków
o przyznanie płatności 2018 r. za pośrednictwem nowej aplikacji - „ewniosekPlus”.
Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Oddziału Regionalnej, Dolnośląskiej
Agencji Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa;
 9 marca 2018 r. z okazji Dnia Kobiet w sali widowiskowej GOKSiR w Srebrnej Górze o
godz. 17:30 odbędzie się Koncert zespołu „Póki CO”, na które zaprasza się wszystkie Panie;
 16 marca 2018 r. o godz. 13:00 w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej odbędzie
się konferencja poświęcona Kresom Wschodnim i wkładu Kresów w odzyskanie
niepodległości Polski. Jednym z prelegentów będzie Pan Stanisław Nicieja, na którą
zaproszeni są mieszkańcy naszej Gminy. Jest to okazja przypomnienia i odświeżenia części
historii.
Następnie Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz zaprosił wszystkich chętnych na lodowisko, które
udało się wykonać w Srebrnej Górze, w dolnej „niecce kąpieliska ”.

Ad. 6- 10.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła:
•

projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
4

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 XXXVIII/241/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 12 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.

•

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 XXXVIII/242/2018 z dnia 28 lutego 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 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stoszowice w 2018 roku

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 XXXVIII/243/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Stoszowice w 2018 roku - została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0
głosami, „przeciw” - 0.

•

projekt uchwały w sprawie

wyrażenia zgody

na odstąpienie od obowiązku

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na jej zawarcie.
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 XXXVIII/244/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia
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zgody na jej zawarcie - została przyjęta 12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami,
„przeciw” - 0.

•

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały

Nr XXXIV/2016/2017 Rady Gminy

Stoszowice z dnia 30 października 2017 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”.

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/245/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXIV/2016/2017 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 października 2017 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
12 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0 głosami, „przeciw” - 0.
Ad. 11-13
Sekretarz obrad Pani Violetta Miechurska - przedstawiła wniosek Sołtysa miejscowości Różana
Mieczysława Zięby – w sprawie doprowadzenia energii elektrycznej na boisko w Różanej.
Sołtys Pan Mieczysław Zięba - zwrócił się z prośbą o udzielenie ww. informacji w formie pisemnej.
Radny Zbigniew Hojdus – ponowił

wniosek o postawienie znaku zakazu zatrzymywania się

i postoju samochodów przy „Fontannie” w Srebrnej Górze. Parkujące tam samochody utrudniają
manewry autobusów szkolnych.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że powyższy wniosek został skierowany
do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei i w związku z powyższym czekamy na informację w tym
temacie. Również brak jest odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie lokalizacji przystanku
w Srebrnej Górze (Koło Górskiej Perły).
Pan Piotr Furcoń Sołtys miejscowości Grodziszcze – poinformował, że od dłuższego czasu
Wodociągi Srebrnogórskie nie odbierają odpadów komunalnych od rodziny Państwa Drygasów.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że miesiąc temu rozmawiał z ww. rodziną na
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temat wycięcia krzewów, które utrudniają przejezdność do ich posesji. Natomiast rodzina nie
interweniowała w sprawie odbioru odpadów komunalnych, które zalegałyby na ich posesji.
Radny Tadeusz Kubicz – poinformował, że w miejscowości Przedborowa przy wylocie
w kierunku Bielawy zostało ściągnięte lustro przez nieznane osoby.
Mieszkaniec miejscowości Srebrna Góra Pan Paweł Zieleń - poruszył sprawy dotyczące:
 założenia dodatkowych lamp oświetleniowych przy ulicy Wąskiej w Srebrnej Górze,
 pozyskanie dodatkowych środków na renowację staromiejskiej zabudowy w centrum
Srebrnej Góry. Zdaniem Pana Pawła Zielenia za budynki, które są ujęte w rejestrze
zabytków właściciele płacą większe podatki i nie stać ich na remonty, a większość z nich to
emeryci i renciści.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że nie zgadza się z wypowiedzią
przedmówcy w sprawie większych opłat za nieruchomości ujęte w rejestrze zabytków. Budynki,
które są pod ochroną zabytków konserwatorskich są zwolnione z podatku. Zwiększenie płatności
podatku mogło być spowodowane z polityką ewidencji gruntów, gdzie wcześniej działki budowlane
były liczone od ha, a teraz od m².
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że pierwszym krokiem przystąpienia Gminy
do programu w pozyskaniu środków na termomodernizację budynków winno być zainteresowanie
i zgoda mieszkańców w sprawie włożenia wkładu własnego środków na ww. zadanie.
Dodał, że nie ma dużego zainteresowania ze strony mieszkańców Srebrnej Góry na realizację
programu zadania obejmującego wymianę źródła ciepła, gazyfikacji.
Obecnie prowadzona jest ankieta skierowana do mieszkańców Srebrnej Góry w sprawie
gazyfikacji, która określi zainteresowanie mieszkańców w tym temacie (docieplenie i ogrzanie
murów w starych budynkach powinno być priorytetem mieszkańców).
Pan Paweł Zieleń - poprosił o remont „źródełka”, studzienki przy drodze wojewódzkiej między
ulicą Letnią, a Wąską.
Radny Zbigniew Hojdus – poinformował, że Rada Sołecka w przyszłym roku zabezpieczy środki
na ww. remont.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – dodał, że wydzielony od 2 lat fundusz sołecki
przewiduje realizację

zadań wskazanych przez mieszkańców. W roku 2018 budżet sołecki

miejscowości Srebrna Góra wynosi 30 tys. zł. W tym przypadku rada sołecka powinna zastanowić
się nad zabezpieczeniem środków na dokumentację brakującego oświetlenia.
Pan Paweł Zieleń – zwrócił uwagę na wymianę przystanków autobusowych na terenie Gminy
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Stoszowice, a szczególnie dotyczy wiat przystankowych w miejscowości Budzów, które są w złym
stanie.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że priorytetem jest gazyfikacja Srebrnej Góry
i inne zadania, które są realizowane. Natomiast koszt

wymiany 10 przystanków to kwota

około 100 tys. zł. (myślimy nad takim zadaniem).
Ad.14
Wobec

wyczerpania

porządku

obrad

Przewodnicząca

Rady

Gminy

Stoszowice

-

Pani Aleksandra Tanona zakończyła posiedzenie XXXVIII sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: Jolanta Borgula
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