PROTOKÓŁ NR VIII/2015
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 14.10.2015 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 17:30
Radni nieobecni:
1. Józef Kordas
2. Ewelina Cwanek
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 1 – 2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła VIII 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 decyzji.
Ad. 6
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Panią Violettę Miechurską.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej została przyjęta 12 głosami „za”.
Ad. 3-5
Następnie zwróciła się do Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – Pani Elżbiety Piątek
o przedstawienie wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy, przeprowadzonych w dniu
13 września 2015 r. oraz o wręczenie zaświadczenia o wyborze Radnego.
Elżbieta Piątek – przedstawiła sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach:
W dniu 13 września 2015 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Stoszowice w okręgu
wyborczym nr 13 w Stoszowicach - obejmującym 1 mandat.
Gminna Komisja Wyborcza w Stoszowicach w okręgu wyborczym nr 13 zarejestrowała dwie listy
kandydatów na radnych:
 lista nr 1 – zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Szopian – kandydat Elżbieta
Antonina Szopian
 lista nr 2 – zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Gancarza – kandydat Tadeusz
Semczuk.
Liczba osób uprawnionych do głosowania na dzień wyborów uzupełniających wynosiła 263. W wyborach
udział wzięły 63 osoby, co stanowi 23,95% uprawnionych do głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:
Elżbieta Antonina Szopian - otrzymała 25 ważnych głosów
Tadeusz Semczuk - otrzymał 38 ważnych głosów.
Większością głosów mandat radnego uzyskał Pan Tadeusz Semczuk
Przewodnicząca Gminnej Komisji Pani Elżbieta Piątek w imieniu Gminnej Komisji złożyła gratulacje
wybranemu radnemu, wręczając jednocześnie zaświadczenie o wyborze.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona poinformowała, że zgodnie z art. 23a ustawy
o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie.
W związku z tym poprosiła Pana Tadeusza Semczuka o złożenie ślubowania.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przystąpiła do kolejnego punktu posiedzenia,
którym było złożenie ślubowania przez radnego. Poprosiła o powstanie i odczytała rotę ślubowania: „Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Pan Tadeusz Semczuk
wypowiedział słowa „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Po złożeniu ślubowania przez radnego Tadeusza Semczuka Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra
Tanona - poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych.
Ad. 7
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zapytała czy są do niego uwagi.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
dotyczącej zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634,
635, 636 oraz części działki 637.
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnioną poprawką został przyjęty 13 głosami „za”,
„wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 13 września 2015 r.
4. Wręczenie zaświadczenia stwierdzającego wybór Radnego.
5. Złożenie ślubowania przez Radnego.
6. Powołanie sekretarza obrad.
7. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
8. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Stoszowice:
- Nr VI/2015 z dnia 24.06.2015 r.

- Nr VII/2015 z dnia 09.09.2015 r.
9. Informacja Wójta Gminy o pracy w czasie od ostatniej sesji.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice Samorządowi
Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika
w miejscowości Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z kanalizacją deszczową”.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Stoszowice.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice.
14 Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Stoszowice.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w granicach obrębu Jemna w Gminie Stoszowice.
16. Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice II”.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
18. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości od osób fizycznych.
19. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Stoszowice
nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra.
20. Przyjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice

Wałbrzyskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631,
632, 633, 634, 635, 636 oraz części działki 637.
21. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
22. Przedstawienie wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stoszowice.
23. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2015 r. oraz przedstawienie
uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
24. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 r.
25. Interpelacje i zapytania.
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
27. Zakończenie VIII sesji Rady Gminy Stoszowice.
Ad. 8
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem:
- protokołu nr VI/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Stoszowice.

Radny Janusz Cendrowicz - wniósł do protokołu następujące poprawki:
str. 1 pkt. 4 "Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - było „wprowadziła zmianę" powinno być
"zaproponowała wprowadzenie zmiany"
str. 3 - przy sprawozdaniu Wójta wyraz "Stowarzyszania" powinno być z dużej litery.
str. 4 - Puchar przewodni trafił - powinno być "przechodni".
Str. 5 - przy wypowiedzi Wójta powinno być "Ma nadzieje, że zgodność radnych będzie taka sama przy
zatwierdzeniu absolutorium w przyszłym roku.”
Protokół Nr VII/2015 z sesji Rady Gminy z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 09 września 2015 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice.
Protokół Nr VII/2015 z sesji Rady Gminy z dnia 09 września 2015 r. - został przyjęty 13 głosami „za”, 0
głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 10
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił informację o pracy w czasie
od ostatniej sesji Rady Gminy.
- odbyły się bale seniora - 8 lipca w Lutomierzu oraz 3 października w Stoszowicach. Zabawa bardzo udana
sołtysom należą się podziękowanie za przygotowanie tych imprez.
- 11 lipca odbył się pierwszy zjazd rowerowy tzw. „Downhill”. Trasa wyznaczona była od fortu Wysoka
Skała po dolną część Srebrnej Góry. Były spektakularne skoki, groźne upadki oraz wspaniałe wyniki.
- 12 lipca została otwarta strzelnica na Twierdzy Srebrna Góra. Strzelnicę stworzyli pasjonaci strzelectwa
oraz militariów, aby umożliwić kontakt z historyczną bronią palną.
- 17 i 18 lipca odbyły się koncerty na Twierdzy Srebrna Góra zagrane przez 55 osobową Orkiestrę
Symfoniczną. Kolorytu wydarzeniu dodała ekspozycja przedwojennych samochodów z Muzeum
Motoryzacyjnego Zamku Topacz oraz wystawa prac „Muzycy w Batiku”.
- 24 lipca odbyło się Powiatowe Święto Policji w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej. Zostały
wręczone specjalne wyróżnienia oraz awanse poszczególnym policjantom.
- 15 sierpnia odbyła się „Bitwa o złoto Dolnego Śląska” na Twierdzy Srebrna Góra. Była to pierwsza
impreza z cyklu imprez, odnosząca się do okresu II wojny światowej, a zarazem nowa atrakcja na naszym
terenie. Inicjatorem był właściciel strzelnicy w porozumieniu z Prezesem Twierdzy.
- początkiem września gościliśmy na terenie naszej gminy strażaków z berlińskiej jednostki THW. Celem
wizyty była wymiana umiejętności i doświadczeń w prowadzeniu akcji ratowniczych.
- 23 września w Stoszowicach odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu ząbkowickiego, szkolenie miało
na celu poinformowanie rolników o nowej perspektywie unijnej, głównie o uruchomieniu naboru działania
modernizacji gospodarstw rolnych, czyli o naborze wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację
gospodarstw rolnych" z PROW 2014 - 2020.
- w ubiegłym tygodniu odbył się finał II Pucharu Strefy MTB Sudety – wyścigu rowerów górskich.
- informacje z półrocznej działalności gminnej spółki wodnej: obecnie prowadzone są prace remontowe
rowów melioracyjnych oraz konserwacji i remontów przepustów na drogach transportu rolnego

w miejscowości Grodziszcze i Jemna. Będzie to długość ok. 2,5 km. Zostały także już odebrane drogi
w Jemnej, Żdanowie, Srebrnej Górze oraz w Stoszowicach (droga prowadząca do boiska sportowego).
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
2015.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Przedstawiła uzasadnienie. Zmiany w budżecie wynikają:
1. z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej z dnia 26.03.2015 r.
o zwiększeniu dochodów i wydatków w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym
rachunku o kwotę 440, 00 zł.,
2. z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej z dnia 16.06.2015 r.
o zwiększeniu dochodów i wydatków w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym
rachunku o kwotę 145,00 zł,
3. z pisma Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie przyznania kwoty 6.000,00 zł ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia
szkoły w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
4. z konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 55.000,00 zł na płatność związaną realizacją zadania
inwestycyjnego p.n. "Przebudowa dachu na budynku byłej szkoły w Stoszowicach".
5. ze zmniejszenia środków zabezpieczonych na obsługę długu publicznego w kwocie 150.000,00 zł,
6. ze zwiększenia dotacji w wysokości 4.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie,
7. w odniesieniu do dochodów : ze zmiany klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu) dotacji przekazanej
przez Wojewodę Dolnośląskiego na remont nawierzchni drogi w Srebrnej Górze (ul. Słoneczna, działka nr
470), z wprowadzeniu środków w wysokości 10,000,00 zł, jako dotacji udzielonej przez Starostwo
Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich Gminie Stoszowice na wykonanie odwiertów studni głębinowej oraz
dochodów w wysokości 134.900, 00 zł z tytułu zwrotu środków za wykonane inwestycje (budowa placu
zabaw w Srebrnej Górze - 25.000,00 zł, remont świetlicy - 16.600,00 zł, remont Donjonu - 93.300, 00 zł),
8. z zabezpieczenia środków w wysokości 220.000,00 zł na działania podjęte w czasie zarządzania
kryzysowego (odwierty studni głębinowych),
9. z rezygnacji z zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie,
10. z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości o nr ewidencyjnym 102, obręb Srebrna Góra,
11. z bieżącej zmiany planu wydatków.
1. Uchwała Nr VIII/57/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015
- została przyjęta 13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami „przeciw”0.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
przez Gminę Stoszowice Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą

„Budowa chodnika w miejscowości Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z kanalizacją
deszczową”.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - poinformował, że chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 385
w miejscowości Stoszowice i Budzowie jest w złym stanie technicznym, co stwarza realne zagrożenie życia
i zdrowia osób poruszających się po poboczu drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi
wojewódzkiej nr 385 Gmina Stoszowice oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego deklarują wolę
współdziałania w 2015 roku przy realizacji zadania pod nazwą "Budowa chodnika w miejscowości Budzów
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z kanalizacją deszczową". Ze względu na znaczne koszty
planowanego przedsięwzięcia Gmina Stoszowice udzieli pomocy rzeczowej w postaci sfinansowania 50%
poniesionych nakładów.
2. Uchwała Nr VIII/58/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez
Gminę Stoszowice Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą
„Budowa chodnika w miejscowości Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 wraz z kanalizacją
deszczową” - została przyjęta 13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami „przeciw”0.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Pani Magdalena Tęsna-Pitner - Sekretarz Gminy - poinformowała, że z uwagi na zwiększenie
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia opłaty ryczałtowej m.in. domków
letniskowych, podjęcie uchwały jest konieczne
3. Uchwała Nr VIII/59/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice - została przyjęta 13 głosami „za”, głosami
„wstrzymującymi się” 0, głosami „przeciw”0.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Stoszowice.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Pani Magdalęna Tęsna-Pitner - Sekretarz Gminy - poinformowała, że uchwała zawiera informacje
o terminach i miejscu składania deklaracji, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie.

4. Uchwała Nr VIII/60/2015 z dnia 14 października 2015 r. - w sprawie wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Stoszowice - została przyjęta 13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami
„przeciw” 0.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie
Gminy Stoszowice.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Pani Magdalena Tęsna-Pitner - Sekretarz Gminy - poinformowała, że roczna ryczałtowa stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
- 108,00 zł od jednego domku rocznie, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 192,00 zł od jednego domku rocznie, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
5. Uchwała Nr VIII/61/2015 z dnia 14 października 2015 r. - w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie
Gminy Stoszowice -została przyjęta 13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami „przeciw” 0.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obrębu Jemna w gminie Stoszowie.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Pani Magdalena Tęsna-Pitner Sekretarz Gminy - poinformowała, że projekt planu był wyłożony do
publicznego wglądu oraz zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami w projekcie planu - nie
wpłynęły uwagi.
6. Uchwała Nr VIII/62/2015 z dnia 14 października 2015 r. - w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obrębu Jemna w gminie Stoszowice została przyjęta 13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami „przeciw”0.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały. o przystąpieniu do sporządzania
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we
wschodniej części wsi Stoszowice II”.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.

Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - poinformował, że obszar wnioskowany do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w większości objęty jest "Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice". Obszar
opracowania nowego planu obejmuje tereny niezainwestowane, częściowo przeznaczone w obowiązującym
planie pod aktywność gospodarczą oraz tereny rolnicze. W opracowanym planie przewiduje się
w szczególności: powiększenie strefy terenów inwestycyjnych kosztem terenów rolniczych, korektę układu
komunikacyjnego oraz rezygnację z obowiązku wprowadzenia zieleni izolacyjnej. Dla przeznaczenia
terenów rolniczych na cele inwestycyjne, koniecznym będzie wystąpienie do właściwego ministra
o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Celem planu jest
polepszenie oferty inwestycyjnej obszaru specjalnej strefy ekonomicznej, co w przyszłości będzie
czynnikiem wspierającym strefę gospodarczą gminy, zwiększającym ofertę pracy dla jej mieszkańców oraz
generującym wpływy do budżetu.
7. Uchwała Nr VIII/63/2015 z dnia 14 października 2015 r. - o przystąpieniu do sporządzania
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we
wschodniej części wsi Stoszowice II” - została przyjęta 13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0,
głosami „przeciw”0.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu
zgłoszenia kandydata na ławnika.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
8. Uchwała Nr VIII/64/2015 z dnia 14 października 2015 r. - w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu
zgłoszenia kandydata na ławnika - została przyjęta 13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0,
głosami „przeciw” 0.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia
inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
9. Uchwała Nr VIII/65/2015 z dnia 14 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia
inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych - została przyjęta 13 głosami
„za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami „przeciw”0.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra.

Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy - poinformował, że przejęcie nieodpłatnie nieruchomości położonej
w miejscowości Srebrna Góra stanowi część odcinka sowiogórskiej kolei zębatej, z przeznaczeniem na cele
związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie
transportu.
10. Uchwała Nr VIII/66/2015 z dnia 14 października 2015 r. - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra fizycznych została przyjęta 13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami „przeciw” 0.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" działek
o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działki 637
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Pan Paweł Gancarz - Wójt Gminy - poinformował, że w/w uchwała zmienia uchwałę Nr VII/56/2015
z dnia 09 września 2015 r. Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" działek o numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632,
633, 634, 635, 636 oraz części działki 637 w zakresie dotyczącym powierzchni działki nr 637, której część
proponowana jest do objęcia Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK". Powyższa
zmiana wynika z wymogów WSSE "INVEST-PARK".
11. Uchwała Nr VIII/67/2015 z dnia 14 października 2015 r. - o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na włączenie w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" działek o
numerach ewidencyjnych gruntu: 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 oraz części działki 637 - została
przyjęta 13 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami „przeciw” 0.
Ad. 21
Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady
Gminy od ostatniej sesji - co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 22
Przedstawienie wniosku z dnia 21.09.2015 r., L.dz. 494/15 złożonego przez Wodociągi Srebrnogórskie
o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stoszowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - zapytała, czy są uwagi do wniosku złożonego

przez Prezesa Wodociągów Srebrnogórskich. Poinformowała, iż wniosek został omówiony na Komisji
i przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Radni nie skorzystali ze swojej kompetencji określonej w przepisie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz. U. z 2015 r. , poz.
139). Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków złożony w dniu 21.09.2015 r. nie będzie przedmiotem właściwej uchwały.
Ad. 23
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2015 r. oraz przedstawienie
uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - zapytała, czy są uwagi do złożonej informacji
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stoszowice za I półrocze 2015 r. Poinformowała, iż wykonanie
budżetu za I półrocze 2015 r. było przedstawione na Komisji i przyjęte pod obrady sesji Rady Gminy.
Radny Janusz Cendrowicz - zapytał, czy plan dochodów majątkowych na dzień 30.06.2015 r. w kwocie
1.379.000,00 zł wykonany jest faktycznie na poziomie 48.790,70 zł

tj. 3,54%. Zapytał czy zostanie

zwiększony w II półroczu tego roku, czy też pozostanie na takim samym poziomie.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - poinformował, że przy dochodach majątkowych zaplanowano kwotę
sprzedaży wysypiska śmieci w Stoszowicach. Potencjalny nabywca nie przystąpił do kupna w wyznaczonym
terminie. Ostateczny termin sprzedaży wyznaczono na koniec października br.
Radny Janusz Cendrowicz - jeżeli planowana sprzedaż nie dojdzie do skutku, czy nie zwiększy to
zadłużenia budżetu na 2015 r. ?

Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy- - poinformował, że z wiedzy jaką na dzień dzisiejszy posiada nie
wpłynie to na zadłużenie budżetu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Ad. 24
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 r.
Przewodnicząca Aleksandra Tanona - poinformowała, iż wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2015 r. było przedstawione na Komisji i przyjęte pod obrady sesji Rady Gminy.
Radna Dorota Wild - poinformowała, iż w sprawozdaniu w pkt 4 c jest podana kwota w wysokości
18.284,67 zł na organizacje kultury m.in. zajęcia jogi, za które uczestnicy w Srebrnej Górze płacą
prowadzącemu. Na co są wydatkowane te środki skoro za zajęcia jogi płaci uczestnik? Wnioskowała, aby na
przyszłość w sprawozdaniu był szczegółowy opis dotyczący wydatkowania środków w danej pozycji.

Ad. 25
Interpelacje i zapytania.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła realizację wniosków i postulatów
z poprzedniej sesji Rady Gminy, co stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Pani Violetta Miechurska - Sekretarz obrad przedstawiła wnioski:
1. Radnej Moniki Solińskiej :
 w sprawie zamontowania lampy oświetleniowej przy posesji nr 31 b w miejscowości Jemna,
 w sprawie kursu autobusu relacji Jemna Bielawa około godziny 5:00,
2. Radnego Janusza Cendrowicza:
 w sprawie podania terminu załatwienia sprawy dotyczącej "energii elektrycznej" w świetlicy
wiejskiej w Grodziszczu.
 w sprawie interwencji do wykonawcy - remontu świetlicy wiejskiej w Grodziszczu w celu
wykonania napraw gwarancyjnych.
3. Wniosek sołtysów Gminy Stoszowice:
 w sprawie wykonania tablic ogłoszeniowych we wszystkich sołectwach na terenie gminy.
 w sprawie zwiększenia środków finansowych na bieżącą działalność, a mianowicie zwiększenie
kwartalnego ryczałtu, który obecnie wynosi 250, 00 zł brutto.
W dalszej części posiedzenia obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła
pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich dotyczące analizy oświadczeń
majątkowych radnych, a także wykaz radnych u których stwierdzono nieprawidłowości. Poprosiła o złożenie
wyjaśnień lub korekty oświadczenia majątkowego do dnia 31 października 2015 r.
Radny Tadeusz Kowalczyk - zapytał, czy aktualna jest realizacja prawa pierwokupu nieruchomości
w obrębie Srebrnej Góry, którą omawiano na posiedzeniu połączonych Komisji.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - poinformował, że sprawa jest aktualna. Dodał, że podjęta uchwała na
sesji w dniu dzisiejszym w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2015 uwzględnia kwotę w wysokości
200 000,000 zł na realizację prawa pierwokupu w/w nieruchomości. Jest to działka strategiczna; w dolnej
części planowanego wyciągu w Srebrnej Górze, gdzie na chwilę obecną Gmina nie posiada żadnych
gruntów. W/w działka wcześniej była majątkiem Gminy Stoszowice i została sprzedana przez poprzedników.
Obecnie pojawiła się możliwość skorzystania z prawa pierwokupu i Gmina z tego prawa skorzystała. Warto
aby Gmina dysponowała gruntem (około pół hektara) chociażby na rzecz rozwoju infrastruktury m.in. na
miejsce parkingowe lub też skromne usługi gastronomiczne.
Następnie Pan Wójt przedstawił jakie poczyniono działania w celu przejęcia nieodpłatnie od PKP działki nr
330 o pow. hektar sześćdziesiąt w miejscowości Srebrna Góra.
Sołtys miejscowości Jemna Pani Grażyna Grycaj – poruszyła kwestię kursów autobusów z miejscowości
Jemnej do Ząbkowic Śląskich. Wnioskowała o przynajmniej 2 kursy

tygodniowo na trasie Jemna -

Ząbkowice Śląskie i z powrotem.
Pani Magdalena Tęsna-Pitner Sekretarz Gminy - poinformowała, że w związku z niełatwą sytuacją
komunikacyjną pomiędzy miejscowościami, Urzędem Gminy Stoszowice a Ząbkowicami Śląskimi, podjęto
współpracę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica w zakresie organizacji
komunikacji zbiorowej. Mieszkańcy mogą korzystać z autobusu szkolnego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Grodziszcze i Wsi Rudnica nieodpłatnie, w miarę wolnych miejsc. Dodała, że mieszkańcom został
przedstawiony rozkład jazdy autobusu szkolnego, który obowiązywał będzie do dnia 31 grudnia 2015 r.,
a także kursy komercyjne wykonywane przez przewoźnika prywatnego - firmę NEOTRANS.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice – dodał, że mieszkańcy mogą przemieszczać się autobusami
szkolnymi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcze i Rudnica do miejscowości Stoszowice, a następnie
z przystanku Stoszowice autobusem kursowym do Ząbkowic Śląskich.
Radny Tomasz Krzeszowiec - zwrócił się z prośbą, żeby taką informację otrzymali mieszkańcy wsi
Lutomierz.
Ad. 26
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona ogłosiła
zakończenie VIII sesji Rady Gminy Stoszowice.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.

