PROTOKÓŁ NR VI/2015
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 24.06.2015 r.
PRZEPROWADZONEJ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W SREBRNEJ GÓRZE
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 13:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 14:00
Radni nieobecni:
1. Józef Kordas
2. Dorota Wild
3. Zdzisław Pilik
4. Ferdynand Nosal -zgon
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 1 – 2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła VI 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 decyzji.
Ad. 3
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 11 głosami „za”.
Ad. 4
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zapytała czy są do niego uwagi.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – zaproponowała wprowadzenie zmiany w tytule uchwały nr
VI/48/2015 o następującym brzmieniu: w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie planowego deficytu budżetu gminy w 2015
roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
(PBOŚ) II w Gminie Stoszowice.
Zmieniono również tytuł w uchwale nr VI/51/2015 o następującej treści: w sprawie zmiany nazwy oraz
nadania statutu instytucji kultury.
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Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnionymi poprawkami został przyjęty 11 głosami „za”,
„wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie VI sesji Rady Gminy Stoszowice.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjecie protokołu Nr V/2015 z sesji Rady Gminy Stoszowice, która odbyła się 13 maja 2015 r.
6. Informacja Wójta Gminy o pracy w czasie od ostatniej sesji.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.
8. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2014 r.
9. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o wykonaniu budżetu Gminy
Stoszowice za 2014 r. i wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
10. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Stoszowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Stoszowice za rok 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie planowego deficytu budżetu
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa

przydomowych

Środowiska

gminy w 2015 roku
oczyszczalni

ścieków

(PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”.
16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Fortecznego Parku Kulturowego
w Srebrnej Górze oraz Powołania Rady Konsultacyjnej przy Fortecznym Parku Kulturowym.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu instytucji kultury.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Stoszowice.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do
sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.
20. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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23. Zakończenie VI sesji Rady Gminy Stoszowice.
24. Uroczystość wręczenia stypendiów przyznawanych przez Radę Gminy Stoszowice godz. 14:00
(SPA Srebrna Góra – Pl. Wypoczynkowy 4).
Ad. 5
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z V sesji Rady Gminy odbytej w dniu
13 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice.
Radny Janusz Cendrowicz – poinformował, że na stronie 2 w punkcie 4 przy wprowadzeniu uchwały do
porządku obrad dot. przyjęcia programu należy dopisać wyraz „opieki” (nad zwierzętami) oraz na stronie 5
protokołu w punkcie 5 przy pytaniu – czy mieszkańcy wsi Różana uzyskali informacje, należy wstawić
wyraz „z” działalności Gminnej Spółki Wodnej.
Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 maja 2015 r. z uwzględnionymi dwoma
poprawkami - został przyjęty 11 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 6
Informacja Wójta Gminy o pracy w czasie od ostatniej sesji.
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił sprawozdanie od ostatniej sesji ze swojego
urzędowania.
- rozpoczęto prace remontowe dróg w Jemnej, Żdanowie, Srebrnej Górze oraz w Stoszowicach - droga
prowadząca do boiska sportowego. Termin zakończenia wyznaczony jest końcem lipca.
- wykonany został częściowy remont drogi wojewódzkiej (standard wycinania i zaklejania łat asfaltowych)
oraz dróg powiatowych (standard nalewania).
- w systemie gospodarczym przygotowano basen w Srebrnej Górze. Prawdopodobnie będzie on bezpłatny,
czynny od początku lipca do końca sierpnia i strzeżony przez dwóch ratowników.
- w centralnych miejscach gminy pojawiły się pierwsze gniazda do selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli
pomysł będzie trafiony pojawią się kolejne.
- odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Qwsi. Gmina
Stoszowice została przyjęta uchwałą w poczet członków stowarzyszenia. Jednocześnie LGD Partnerstwo
Sowiogórskie podjęło uchwałę o wygaśnięcie naszego członkostwa w Partnerstwie Sowiogórskim.
- odbyło się spotkanie z Ministrem Gospodarki – Januszem Piechocińskim – na którym omówiono m.in.
temat rozwoju strefy gospodarczej mającej powstać na naszym terenie i szereg innych spraw związanych
z powiatem ząbkowickim.
- na dzień 25.06.2015 r. ustalono termin aktu notarialnego, przeniesienia własności byłego składowania
odpadów. Pośrednik znalazł dwóch inwestorów, którzy wzięli udział w przetargu. Jeden z nich wygrał
przetarg za kwotę ok. 720.000,00 zł. Jeżeli dojdzie do zawarcia aktu notarialnego to składowisko odpadów
zostanie zbyte. Jest to jedna z ostatnich tak znaczących nieruchomości stanowiących własność Gminy
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Stoszowice. Nabywca jest zobowiązany do rekultywacji składowiska odpadów. W związku z czym gmina
nie będzie musiała pokryć znaczących kosztów rekultywacji,
- odbył się pierwszy bieg przełajowy wokół twierdzy - „Silver run”. Była to pierwsza edycja, następna
planowana jest na jesień,
- w ubiegły weekend tj. 20 – 21.06. odbył się zlot na Twierdzy Srebrnogórskiej oraz maraton o tytuł mistrza
Srebrnej Góry,
- 29-30 maja odbył się Festiwal PodRóżni. Głównymi założeniami festiwalu, na którym było ok. 300 osób,
była promocja różnych form podróżowania, wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego
czasu, inicjowanie wymiany doświadczeń oraz integracja uczestników. Spotkanie zakończyło się lawiną
pozytywnych opinii oraz deklaracją o udziale w kolejnym festiwalu.
- 7 maja z inicjatywy p. Leszka Bamburowicza w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej odbył się koncert
Chóru Kameralnego z Sobótki.
- 23 maja odbyły się zawody strażackie w Grodziszczu. Puchar przechodni trafił do OSP Przedborowa, ale
gratulacje i słowa uznania należą się wszystkim druhom oraz organizatorom za dobrą atmosferę i świetną
zabawę.
- 13 czerwca odbyła się bitwa na Twierdzy. Podziękowania dla strażaków z OSP Lutomierz za obstawę oraz
pilnowanie porządku.
- odbyło się pierwsze spotkanie Gminnej Spółki Wodnej. Został określony zakres prac na najbliższe
miesiące. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie remontu kilku rowów
melioracyjnych na terenie gminy Stoszowice.
- 23 maja na Kolonii Budzów odbyła się druga edycja zawodów konnych w powożeniu.
- planowana jest impreza rowerowa w miesiącu lipcu: zjazdy Downhill – po różnego rodzaju przeszkodach
zjeżdżając z Fortu Wysoka Skała, aż do Karczmy Górska Perła
Ad. 7 - 8
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. zostało szczegółowo przedstawione i omówione przez Panią
Skarbnik Katarzynę Cichoń na posiedzeniu połączonych komisji, co stanowi załącznik nr 4.
Wobec braku uwag przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 9
Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o wykonaniu budżetu Gminy
Stoszowice za 2014 r. i wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Krzeszowiec – przedstawił uchwałę nr 1/2015 w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2014 rok oraz opinię o wykonaniu
budżetu Gminy Stoszowice za 2014 rok - stanowiącą załącznik do protokołu nr 5.
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Ad. 10
Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tomasz Krzeszowiec – przedstawił uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice, co stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że dyskusja nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2014 r. została przeprowadzona podczas posiedzenia połączonych komisji.
Wobec braku dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. przystąpiono do realizacji
kolejnego punktu.
Ad. 12 – 19
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - przedstawiła:


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2014.

1. Uchwała Nr VI/46/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2014 - została przyjęta 11 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.


Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za rok 2014.

2. Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 24 czerwca 2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Stoszowice za rok 2014 - została przyjęta 11 głosami „za”, „wstrzymującym się” -0 głosem, „przeciw”-0.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - podziękował za udzielenie absolutorium w imieniu swoim i Urzędu za
wykonanie budżetu za 2014 rok. Ma nadzieje, że zgodność radnych będzie taka sama przy zatwierdzeniu
absolutorium w przyszłym roku .


Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie planowego deficytu budżetu gminy w 2015
roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa

przydomowych oczyszczalni

ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice”.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że projekt uchwały był
omawiany podczas posiedzenia połączonych komisji. Wobec braku dyskusji przystąpiono do
głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.
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3. Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie planowego deficytu
budżetu gminy w 2015 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków (PBOŚ) II w Gminie Stoszowice” – została przyjęta 10 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 1, „przeciw” - 0.


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice”.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że projekt uchwały był
omawiany podczas posiedzenia połączonych komisji. Wobec braku dyskusji przystąpiono do
głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.

4.Uchwała Nr VI/49/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice” – została przyjęta 11
głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.



Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia Fortecznego Parku Kulturowego
w Srebrnej Górze oraz Powołania Rady Konsultacyjnej przy Fortecznym Parku Kulturowym.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że projekt uchwały był
omawiany podczas posiedzenia połączonych komisji. Wobec braku dyskusji przystąpiono do
głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.

5. Uchwała Nr VI/50/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia
Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze oraz Powołania Rady Konsultacyjnej przy Fortecznym
Parku Kulturowym – została przyjęta 10 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 1, „przeciw” - 0.



Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu instytucji kultury.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że projekt uchwały był
omawiany podczas posiedzenia połączonych komisji. Wobec braku dyskusji przystąpiono do
głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.

6. Uchwała Nr VI/51/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu
instytucji kultury – została przyjęta 10 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 1, „przeciw” - 0.
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Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Stoszowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że projekt uchwały był
omawiany podczas posiedzenia połączonych komisji. Wobec braku dyskusji przystąpiono do
głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.

7. Uchwała Nr VI/52/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stoszowice - została przyjęta 10 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 1, „przeciw” - 0.



Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do
sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.
Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Tanona - poinformowała, że projekt uchwały był
omawiany podczas posiedzenia połączonych komisji. Wobec braku dyskusji przystąpiono do
głosowania nad przyjęciem powyższej uchwały.

8. Uchwała Nr VI/53/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 – została przyjęta 10 głosami
„za”, „wstrzymujących się” - 1, „przeciw” - 0.
Ad.20-23
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła realizację wniosków i postulatów
z poprzedniej sesji Rady Gminy, co stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Następnie przedstawiła wnioski: radnego Tomasza Krzeszowiec i sołtysa miejscowości Srebrna Góra Pana
Zbigniewa Hojdusa złożone na sesji Rady Gminy, co stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Radny Janusz Cendrowicz – zaproponował sporządzenie planu pracy posiedzeń sesji i komisji
(np. w ostatnią środę miesiąca zaplanować posiedzenia sesji Rady Gminy, a w przedostatnią posiedzenia
Komisji), co ułatwi radnym terminarz prywatnych zajęć.
Sołtys miejscowości Stoszowice

Pani Elżbieta Szopian – zapytała, kiedy można składać wnioski

w związku z przystąpieniem Gminy do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Qwsi” .
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – odpowiedział, że z chwilą, kiedy będzie konkretny termin składania
wniosków mieszkańcy zostaną o tym poinformowani.
Radna Ewelina Cwanek – zasugerowała, iż w/w Stowarzyszenie ma aktualizowaną stronę internetową,
którą można śledzić na bieżąco.
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Ad. 24
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
ogłosiła zakończenie VI sesji Rady Gminy Stoszowice. Jednocześnie zaprosiła wszystkich na
uroczystość wręczenia stypendiów przyznawanych przez Radę Gminy Stoszowice do (SPA Srebrna
Góra – Pl. Wypoczynkowy 4)
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.

8

