Protokół nr XI/2011
z posiedzenia 11 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy
w dniu 25 maja 2011 r.
Rozpoczęcie Sesji: godz. 10.00
Zakończenie Sesji: godz. 10.55
Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) na
Burmistrza Głuszycy, który wpłynął do Biura Rady 23 maja 2011 r. (wniosek został odczytany
i stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
Radni obecni na posiedzeniu Rady zgodnie z listą obecności 15, (lista obecności stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.
Ad. Pkt 1
Obrady XI Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń,
powitał Radnych, Panią Burmistrz, Panią Skarbnik oraz pracowników Urzędu Miejskiego.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził quorum (15 radnych obecnych) niezbędne do
podejmowania uchwał.
Podziękował radnym za mobilizację i przybycie na sesję w komplecie dodając, że koniecznością
jest „prostowanie” spraw finansowych Gminy, by móc zacząć działać dla jej rozwoju. Następnie
zwrócił się do Pani Burmistrz z zapytaniem, czy są jakieś wnioski porządkowe.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, że nie zgłasza żadnych wniosków.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń poinformował, iż porządek obrad radni
otrzymali w materiałach na sesję (stanowi załącznik nr 4 do protokołu) i przystąpił do realizacji
porządku obrad.
Ad. Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń zapytał, kto jest za przyjęciem porządku
obrad? Proszę podnieść rękę do góry.
W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (15 Radnych obecnych) - porządek
obrad został przyjęty.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Zakończenie obrad.
Ad. Pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, przystępujemy do realizacji
punktu 3 - podjęcie uchwał. Proszę Panią Burmistrz, lub w jej imieniu Panią Skarbnik o zabranie
głosu.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek Podziękowała Przewodniczącemu i całej Radzie za umożliwienie
dzisiejszej sesji i obradowania nad projektami uchwał. Następnie przedstawiła Radzie projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. Omówiła wprowadzone zmiany oraz ich
zasadność i konieczność wprowadzenia zmian.
(Na salę obrad wszedł Pan Jacek Mastalerz)
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, dziękuję Pani Skarbnik. Pozwolę
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sobie przywitać radnego powiatowego Pana Jacka Mastalerza. Proszę o zabranie głosu Panią
Przewodniczącą Komisji Budżetu.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna i również poprosiła Radę o przyjęcie
uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń podziękował Pani Przewodniczącej. Zapytał,
czy są pytania?
Radny Jan Chmura zapytał, chciałbym się dowiedzieć, na czym ma polegać modernizacja
ul. B. Getta, na czym będzie polegała rewitalizacja centrum Głuszycy? Bo słyszeliśmy, że wniosek
nie przeszedł wcześniej. Chciałbym zapytać, co będzie robione w ramach zagospodarowania
południowej części byłego kamieniołomu, na tereny sportowo rekreacyjne? Wiceburmistrz
odpowiedział, że w związku z tym zadaniem nie ma żadnych dokumentów, a tu widzę, że jest takie
zadanie?
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek odpowiedziała, omawiając te zadania inwestycyjne, to po prostu na
te zadania posiadamy dokumentację. Jeśli chodzi o kamieniołom, to jest koncepcja. Był poniesiony
wydatek w ubiegłym roku na przygotowanie tej koncepcji 26 930 zł, sprawdzałam. Proszę Państwa,
to są zadania wpisane do budżetu, ale jak wiem, Pan Wiceprzewodniczący Rady jak i Komisja
Budżetu będą debatować na temat zadań inwestycyjnych. W jakim zakresie, w jakim rozmiarze
i dopiero wtedy będą zlecane te zadania inwestycyjne do realizacji. Priorytetem, z tego co było
ustalane na Komisji Budżetu, w tej chwili jest ogłoszenie postępowania na dostawę monitoringu.
Radny Jan Chmura powiedział, ja jednak chciałbym się dowiedzieć, na czym ma polegać
ta modernizacja drogi B. Getta? Co tam ma być robione za 380 000, czy nawierzchnia, czy chodniki?
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek odpowiedziała, Nawierzchnia, chodnik, czyli remont drogi.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, szanowni Radni. Sytuacja wygląda
w chwili obecnej, że Gmina potrzebuje tego kredytu. Musimy zabezpieczyć środki na podstawową
działalność i na te zobowiązania, które musimy uregulować. Podstawą, żeby ten kredyt dostać, musi
być dokumentacja, która już jest sporządzona. Taką dokumentację właśnie mamy, to jest ta droga
B. Getta, to jest centrum i droga w Sierpnicy. Później my, jako Rada będziemy decydować, czy
faktycznie, te pieniądze, które pozyskaliśmy z banku, będziemy wydawać w te miejsca, czy
będziemy je przesuwać i robić te miejsca, gdzie podejmiemy decyzje, żeby tam inwestować, tam
wykonywać prace.
Radny Bernard Szostak zapytał Panią Burmistrz, czy po tej sesji, jeżeli budżet będzie już
praktycznie przygotowany, bo wczoraj był u mnie Pan Woźniak, miał jakieś tam aluzje, że za długo
czeka, oni koszą, nie mogą tam przejechać itd. Czy będzie robiony nowy projekt na ten most, który
jest tam do Pana Woźniaka? Czy będzie tylko odbudowa tego mostu starego?
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec odpowiedziała, według dokumentacji, według wniosku, jaki
poszedł o zabezpieczenie pieniędzy, te 150 000 to pisze, złożony przez moich poprzedników
„odbudowa mostu” i na to jest przygotowana dokumentacja. Na to dostaliśmy pieniądze, na te
150 000 czyli na ten mur obok Pana Pikusa i na ten most. Taki był złożony wniosek, pod takim
tytułem.
Radna Maria Sokołowska zapytała Pani Burmistrz skąd wynika ta kwota 55 000 na ciek R-20?
Wiem, że tam są potrzeby dużo większe, to nawet nie jest 10% potrzeb, czy to już jest ostateczna
kwota? Czy ewentualnie mogą być wydatki zwiększone?
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek wyjaśniła, że kierowaliśmy się kryterium Urzędu Marszałkowskiego
i przyznawania dotacji, ponieważ udało się, że tak powiem kolokwialnie „wyszarpać” te 38 000, to
na razie jest tyle. I chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, co powiedział Pan Przewodniczący, nic
bez Państwa innego nie będzie zlecanego, ponad to co ustali wysoka Rada. Jeżeli Państwo będziecie
uważali, że trzeba w pierwszym celu kontynuować realizację, tak jak będziemy ustalali z Komisją
Budżetu i Finansów i z tą Radą zadania i Państwo wskażecie do realizacji ciek R-20, to na takie
zadanie będziemy przesuwać pieniądze i będziemy realizować. Tak, że to jest zabezpieczenie na
te 38 000, które mogliśmy dostać z Urzędu Marszałkowskiego.
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Radny Roman Czepil ja w temacie zmniejszenia wydatków chciałbym, no praktycznie prawie do
każdego punktu, uzyskać odpowiedź bądź od Komisji Budżetowej czy Komisji ds. Szkół, dotyczy
Dział 600 - Transport i łączność, zmniejszenie kwoty rzędu 200 000 zł. Czy wiąże się to z tym,
że te pieniądze rzeczywiście zostaną ściągnięte, czy to jest tylko iluzoryczna zmiana pozwalająca
w tej chwili na dopięcie budżetu?
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek wyjaśniła, rozpatrując „schetynówki” i rozpatrując te zadania
w budżecie zmniejszaliśmy te wydatki w tych miejscach możliwych, żeby zapewnić
funkcjonowanie Gminy. Jeżeli chodzi akurat o te drogi to część była nam potrzebna na
„schetynówki”, a część na zabezpieczenie środków na zimę, bo w § usuwania skutków, jeśli chodzi
o zimowe utrzymanie dróg było tylko 20 000, a ta kwota przesunięcia, jak Pan przeanalizuje budżet,
to zwiększa się o 100 000, a 100 000 na „schetynówki. Te wszystkie inne zmniejszenia, takie
drobne jak oświata, przedszkole, Urząd, również było pozabierane żeby zabezpieczyć
„schetynówki”, natomiast liczymy na to, że ponieważ jest to duże zadanie inwestycyjne, jeśli
chodzi o „schetynówki”, czyli ul. Piastowska, 11 Listopada. Chcę Państwu powiedzieć, że w tej
chwili naszym przetargiem interesuje się już pięciu wykonawców, to jest jedno z największych
zadań inwestycyjnych tutaj, jeżeli chodzi o ogłoszony przetarg, liczymy na to, że będą
oszczędności, bo powinny być na realizacji tej inwestycji i te pieniądze będą wracać do tych miejsc,
gdzie zostały przesunięte. Takie jest zadanie. Chcę również Państwu Powiedzieć, że w związku
z tym, że Zespół Szkół zaczął realizować nową szkolę dla dorosłych, został przygotowany przez
panią Ule wniosek o zwiększenie 0,6% rezerwy subwencji oświatowej na ten cel i wniosek jest na
190 000. Z tego co pamiętam, już poszedł do Ministerstwa Edukacji i myślę, że niebawem wrócą te
pieniądze do oświaty, tak jak była deklaracja moja i uzgodnienia z Komisją Budżetu.
Radny Roman Czepil a propos, gospodarka mieszkaniowa, 205 000 zmniejszenie, w związku
z zawartą umową ze spółką ZUMiK do dna 30 czerwca. Czy po prostu pieniądze się znajdą
i te zadania będą czy nie?
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek odpowiedziała, tak właśnie ustalaliśmy z Komisją Budżetu, że to
jest taka pożyczka, żebyśmy mogli startować z przetargiem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń zapytał, czy są jeszcze pytania? Nie było.
Przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (15 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr XI/49/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011
r. (stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
Ad. Pkt 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń przystąpił do realizacji pkt 4, podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.
Proszę Panią Burmistrz, lub w jej imieniu Panią Skarbnik o zabranie głosu.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek wyjaśniła Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025. Omówiła wprowadzone zmiany
oraz ich zasadność i konieczność wprowadzonych zmian.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek poprosiła o przyjęcie zmiany w WPF gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń podziękował Pani Przewodniczącej. Zapytał,
czy są pytania? Nie było.
Przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025
W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (15 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr XI/50/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2011 Rady
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Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025. (stanowi załącznik nr 6 do protokołu).”
Ad. Pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń przystąpił do realizacji pkt 5, podjęcie uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Proszę Panią Skarbnik o zabranie głosu.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek przypomniała, że na ostatniej sesji była przygotowana uchwała
w sprawie kredytu dotyczącego restrukturyzacji. Nastąpiła zmiana decyzji, więc trzeba to
uhonorować. Następnie wyjaśniła Radzie projekt uchwały w w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego. Wyjaśniła zasadność proponowanej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek poprosiła o przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń podziękował Pani Przewodniczącej. Zapytał,
czy są pytania?
Radny Roman Czepil zapytał, w związku z informacją jaką otrzymaliśmy, że gmina ma zadłużenie
na 41%, (Skarbnik Gminy - 38,91). Z informacji jakie z Panią Maria otrzymaliśmy to jest 41%
(Radna Maria Sokołowska, to jest opinia RIO) (Skarbnik Gminy, ale to jest łącznie, właśnie z zadaniem
1 594 000, z tym że zgodnie z art. 5 nie dolicza się do zadłużenia). Czyli, po podjęciu kredytu jaki
będzie wskaźnik zadłużenia Gminy?
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek odpowiedziała, 38,1, bo to jest tak. Planowane, ten kredyt, który
jest pokazywany zarówno w WPF, proszę Państwa, to liczy się w ten sposób, jest to zadłużenie
z ubiegłego roku plus planowane zadłużenie do zaciągnięcia w tym roku minus spłaty rat kredytu.
A w tym roku spłacamy 3 546 261 zł, i to jest właśnie m.in. ten próg, że my to w tym roku spłacimy
po realizacji zadania z pieniędzy unijnych. To zadłużenie liczymy zawsze na koniec roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń zapytał, czy są pytania? Nie było.
Przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (15 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr XI/51/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
(stanowi załącznik nr 7 do protokołu).”
Ad. Pkt 6
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń przystąpił do realizacji pkt 6, podjęcie uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Proszę Panią Skarbnik, w imieniu Pani Burmistrz,
o zabranie głosu.
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek wyjaśniła, że to jest ta uchwała dotycząca kredytu
restrukturyzacyjnego, na kwotę 4 000 000 zł. omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego. Wyjaśniła zasadność proponowanej uchwały, ale tylko w przypadku, co jest
napisane w uzasadnieniu, jak uzyskamy korzystniejsze warunki, jeżeli chodzi o kredyt. Tak jest
przygotowana specyfikacja. Gdyby się okazało, że nic na tym nie zarabiamy, to zostaje tak jak jest, ale
mam nadzieję, że uda się nam zaoszczędzić na odsetkach i do tej uchwały RIO już nie będzie
przygotowywać opinii, ponieważ ta opinia była wydawana momencie, kiedy była uchwała w sprawie
emisji obligacji, to było zwiększone zadłużenie i wtedy była przygotowana opinia RIO w sprawie
możliwości spłaty tego zadłużenia.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Halina Bisek poprosiła o przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
spłatę obligacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń podziękował Pani Przewodniczącej.
Radny Marek Masiuk zapytał, kiedy się dowiemy o efektach ewentualnych ... .
Skarbnik Gminy Ewa Kłusek powiedział, Proszę Państwa, ja uważam, że nic tu bez Państwa
wiedzy i woli. Tu wysoka Rada decyduje o wszystkim, z Komisją Budżetu, muszę powiedzieć, tak
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mi się świetnie pracuje. Komisja Budżetu, jak się umawiamy, to wszyscy Państwo się zjawiają,
za co serdecznie dziękuję. Dyskutujemy, rozmawiamy i myślę, że jeżeli będzie cokolwiek, kiedy
będzie ogłoszone postępowanie i będą już podane warunki i zgłoszą się banki ja myślę, że zrobimy
spotkanie z Państwem i Państwa poinformujemy na bieżąco. Nie chciałabym, zresztą to wszystko
jest jawne, tak, że jak najbardziej uważam, że takie spotkanie za wskazane.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń zapytał, czy są pytania? Nie było.
Przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
W wyniku głosowania 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się (15 Radnych obecnych) Rada Miejska
w Głuszycy podjęła Uchwałę Nr XI/52/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
(stanowi załącznik nr 8 do protokołu).”
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, pozwolę sobie powiedzieć o kilku
rzeczach. Szanowni Radni, padła propozycja, żeby zastanowić się nad dniami, kiedy chcielibyśmy
zwoływać sesje. Niektórzy chcą, aby były to soboty, inni żeby to był czwartek, inni chcą
poniedziałki. Moja prośba, aby do kolejnej sesji poniedziałkowej zastanowić się, abyśmy
wypracowali sobie wspólnie dzień, żebyśmy wstępnie ustalili, gdyż ułatwi nam to planowanie
pracy w radzie. Drugą rzecz, którą chcę przekazać, istnieje możliwość, przed przyjęciem protokołu
z konkretnej sesji, odczytanie takiego protokołu, otrzymanie go na swojego -emalia, żeby można się
było z nim zapoznać, bez przychodzenia do Biura Rady. Można go dostać na e-maila, odczytać,
gdyby były jakieś poprawki, zastrzeżenia, przygotować się do tego. Jeżeli ktoś chce otrzymywać
taki protokół, jeszcze oczywiście nieprzyjęty, proszę zgłaszać to do Biura Rady, zostawić adres
e-maila, będzie wtedy przesyłany na pocztę. Kolejną rzeczą, jak wspominałem na sesji, kiedy
zostałem wybrany na przewodniczącego, o możliwości utworzenia zespołu, czy komisji do
opracowania planu rozwoju na naszą kadencję, prosiłbym tutaj, żeby do poniedziałkowej sesji
przemyśleć, kto ewentualnie się widzi, kto ewentualnie widzi kogoś z zewnątrz, żebyśmy mogli to
sobie wstępnie dopiąć, już Państwo otrzymaliście informacje o spotkaniach, które organizuje
Tajemniczy Trójkąt, to się będzie jakoś zazębiało z tym co my chcemy zrobić. Myślę, że Ci
przedstawiciele Gminy, którzy są delegowani do Tajemniczego Trójkąta, mogą tak samo pracować
w naszym zespole, żebyśmy skupili się na tych działaniach, które dotyczą stricte naszej Gminy.
Polecam to spotkanie, kto z Radnych może, proszę o uczestnictwo w tych spotkaniach. Ja w tą sobotę
nie mogę, ale 11 czerwca postaram się być.
Radna Monika Rejman powiedziała, w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Przewodniczącego, który
wymienił uczestników tego projektu Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt, pragnę tu zmodyfikować
miejsce tego spotkania, gdyż uległo zmianie. Też w Sierpnicy, ale u Pana Marka Brody, to jest
Świerkowa 19, nie w gospodarstwie Sokołówka, tak jak jest w zaproszeniu, ale u Pana Marka
Brody, to jest Świerkowa 19 w sobotę 28 maja o godz. 14.00. Gościniec Brodowo, po lewej stronie,
łatwo trafić.
Radca Prawny Artur Nazimek powiedział, Panie Przewodniczący, wysoka Rado, odnośnie tego
zespołu, o którym Pan Przewodniczący mówił. Gdyby to miała być Komisja Rady, którą można
powołać at-chock do wykonania konkretnego działania, to w skład tej Komisji nie mogą wchodzić
osoby z zewnątrz, tylko radni. Jeśli miałoby to być przy udziale osób z poza rady, musi być to
zespół, np. doradczy czy opiniodawczy, ale już na pewno nie Komisja. Tak, że gdyby były
kandydatury z poza rady, musicie Państwo brać pod uwagę ten aspekt formalno-prawny.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, partnerstwo w ramach tego Trójkąta jest
bezkosztowe, jeśli chodzi o Gminę, natomiast są to osoby, które same zgłaszały się na różnych
spotkaniach w gospodarstwach agroturystycznych. Było spotkanie z agroturystami, na zebraniach
sołeckich też była ta informacja i są to osoby z zewnątrz i ta strategia na pewno Państwo wiecie,
jest robiona dla naszego tutaj terenu tylko, a w tym Trójkącie firma będzie wybierała te wspólne
rzeczy, które dotyczą tych obszarów, które łączą te trzy miejscowości. Tak, że jeżeli Państw jeszcze
tutaj deklarujecie wole organu doradczego, to bardzo proszę, bo chciałabym też, żeby nie był to
kolejny „pułkownik”, który będzie na półce tylko leżał. Tylko, żebyśmy, po prostu stworzyli coś
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takiego, co jest możliwe do realizacji i żeby było zrealizowane, bo tych papierów, tych strategii jak
Państw się orientujecie było przez szereg lat robionych bardzo wiele, ale one tylko tyle, że są.
W ładnych okładkach, zbindowane i leżą, a tu chodzi o to, żeby był to taki dokument, który właśnie
byłby wdrażany też w życie. Oczywiście, mam nadzieję, że nie będą to jakieś wymyślone rzeczy,
bo możemy, każdy ma swoją wizję i możemy wymyślać przeróżne rzeczy, piękne, które
rzeczywiście byłby potrzebne, ale myślę, że znacie Państwo też budżet i realia i to będzie tak
dopasowane, żebyśmy, po prostu mogli je realizować.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń podziękował Pani Burmistrz, poprosiła Pana
Jacka, radnego powiatu o zabranie głosu.
Radny Powiatu Jacek Mastalerz przywitał zgromadzonych i powiedział, przepraszam, że tak
często mnie nie ma, ale jest to tak powiązane z terminami, też tutaj nawiążę do propozycji Pana
Grzegorza, żebyście się Państwo zastanowili, jeśli można, żeby sesje nie były w czwartki lub piątki,
bo tak jest w Starostwie i zazwyczaj Państwa sesja pokrywa się z sesją Starostwa. Nie można być
na dwóch rzeczach jednocześnie. Chciałbym też nadmienić, bo zagłębiając się w struktury
Starostwa, widzę takie niedociągnięcia, może nie ze strony Rady Miasta, ale ogólnie jakby
ze strony osób, które żyją w naszym mieście, różnych stowarzyszeń, czy nawet Centrum Kultury.
Co można zauważyć, np. że nie ma żadnego stowarzyszenia, czy nawet Centrum Kultury, żeby
starało się o dotacje ze Starostwa na różne imprezy, różne pomysły. Różne miasta dostają, Jedlina
Zdrój i Boguszów Gorce i Walim, może nie duże kwoty, ale dlaczego nie? Jeśli można z tego
skorzystać. Jak się dowiadywałem z Głuszycy nie wpływają żadne wnioski, wcześniejsi radni może
też nie działali w tym kierunku, tak, że tutaj taka podpowiedź, ewentualnie żeby Centrum Kultury,
żeby wspomnieć choćby, może już nie o dotację, bo to jest już zaplanowane zawczasu,
ale chociażby o honorowy patronat. Mam prośbę, w temacie materiałów na sesję, kiedyś już
prosiłem, ale ich nie dostaję. Proszę aby w formie elektronicznej przekazywać mi te materiały, tak
bym mógł się z nimi zapoznać, ewentualnie, jeżeli byłaby potrzeba zdobyć jakieś informacje
ze Starostwa, to mógłbym je zdobyć. Będę wdzięczny, jeżeli otrzymywałbym też protokoły z sesji,
nawet takie nieobrobione, kiedy mnie nie będzie na sesji, abym mógł się zapoznać o czym Państwo
rozmawiali. Człowiek też jest ciekawy co tutaj się dzieje, nie chciałbym odejść od tego życia, które
Państwa też dotyczy no i w sumie ja nadal mieszkam w tej miejscowości.
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń podziękował Panu radnemu i powiedział, taka
prośba, Panie Jacku. Proszę zostawić jakiś namiar na pocztę elektroniczną w Biurze Rady i myślę,
że nie będzie problemu z wysyłką czy to powiadomienie o terminie sesji, czy też protokół.
Burmistrz Głuszycy Alicja Ogorzelec powiedziała, korzystając z okazji, że jest tutaj Pan radny,
chciałabym prosić o przekazanie na najbliższej sesji prośby o wykaszanie poboczy. My wykaszamy
przy naszych drogach, a trawa na poboczach przy drogach powiatowych jest naprawdę bardzo
wysoka. Ja, jako radna też tam bez przerwy interweniowałam i na interwencje reakcja była. Mimo,
że my tu pisma piszemy, ale jeszcze jakby było to ze strony radnego interpelacja, to bym była
wdzięczna. Jeżeli chodzi o te dofinansowanie, osobiście informowałam tutaj te stowarzyszenia,
te jednostki które na naszym terenie działają. Przykładem jest Związek Niewidomych, Pani
Kochanek napisała taki wniosek ostatnio o patronat, bo wiem z doświadczenia, że bardzo fajne
pieniądze się trzymuje, niewielkie, 500 zł, 1 000 w zależności jaki jest rozmach danej imprezy,
o patronat honorowy, żeby występować do Starostwa o patronat honorowy Starosty na jakąś
imprezą. Pani Kochanek wystąpiła, nie czytałam tego wniosku, jak on brzmiał, ale skończyło się na
tym, że otrzymała kwiaty, róże, no to też coś. Ale jest taka możliwość, i te osoby, które mają ze mną
kontakt, to o tym wiedzą. Jeżeli będą jakieś wnioski, ja kiedyś też prosiłam wydział promocji
starostwa, jeżeli są wnioski, a może takie się pojawiają wspólne, gdzie moglibyśmy skorzystać,
gmina jako beneficjent wchodzić w jakieś konkretne zadanie, bo wiem, że takie wnioski wspólne
mają rację bytu, przechodzą. Takie było swojego czasu, drogi. Jedlina, Pan Orpel i Starostwo. Tak,
że tutaj, gdyby Pan Radny był uprzejmy też dopilnować tego i taka informacja zwrotna by do nas
doszła, to byłabym wdzięczna, bo my to śledzimy, ale nie zawsze idzie ta informacja w czasie kiedy
jest wniosek możliwy do złożenia, czy też ubiegania się o to, żebyśmy my też tam uczestniczyli.
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Informacje przeważnie się pojawiają już wtedy, kiedy jest już wszystko zamknięte.
Radny Bernard Szostak powiedział, Panie Jacku, to jest właściwie prośba. Ja tam składałem
pismo przez Panią Radną Panią Dorosz, chciałbym żeby Pan pomógł Pani Dorosz załatwić taką
sprawę. Chodzi mi o udrożnienie rowu, który jest od skrętu, który skręca od Pana Górecznego do
pana, który mieszka pod numerem 21. Tam jest rów niedrożny, i chodzi mi, żeby przekazali dla
firmy, która robi kolektor, albo zaczęli sami ten rów udrażniać. Po tych opadach deszczu, tam rowu
nie ma, całkowicie zamulony i woda wychodzi na ulicę, a w związku z tym, żeby Starostwo
dołożyło parę groszy, bo to jest droga Starosty, a nie droga tylko w Głuszycy, o podniesienie tego
poziomu, bo tam jest poziom niżej poziomu tego rowu około 15 cm. (Radny Powiatowy Jacek
Mastalerz zapytał, czy dostał już Pan odpowiedź na tę interpelację?) Nie dostałem tej odpowiedzi
jeszcze. (Radny Powiatowy Jacek Mastalerz powiedział, może jeszcze nie złożyła tej interpelacji?).
Nie, złożyła, bo ja dostałem informację, że to pismo wpłynęło do Starostwa. Chodzi mi o to, że my
zwróciliśmy się do nadleśnictwa, do nadleśniczego, który obiecał nam dołożyć na jakieś milion sto,
później na pół miliona, a teraz tego zostaje na trzysta tysięcy, ale to droga jest, którą zarządza
Starostwo. Niech nam dożuci parę groszy, żebyśmy kupili ten kamień, żeby tą drogę podnieść.
Bardzo proszę.
Radny Powiatowy Jacek Mastalerz powiedział, czy mogę dostać kopię tego pisma?
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, Panie radny, proszę po sesji
wymienić szczegóły z Panem Jackiem. Powiedział, że w miesiącu czerwcu, pozwoli sobie
zorganizować szkolenie dotyczące samego Statutu jak również ustawy dotyczącej pracy
samorządowej, które poprowadzi Pan Artur, może ktoś ewentualnie z RIO, żebyśmy wiedzieli, na
czym pracujemy, co nas dotyczy, jakie mamy prawa i obowiązki. Żebyśmy byli świadomi, bo
„lepiej chuchać na zimne”.
Ad. Pkt 7
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pieroń powiedział, wobec wyczerpania przyjętego
porządku obrad, XI sesję Rady Miejskiej w Głuszycy, nadzwyczajną uważam za zakończoną.

Na tym protokołowanie zakończono.
Protokołował: Dariusz Ziębicki
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