Protokół nr 40/2010
sesji Rady Miejskiej w Głuszycy
w dniu 31 maja 2010 r.
XL sesja Rady Miejskiej Głuszycy odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy
w godzinach 13.00 - 14.15
1. Otwarcie sesji.
XL sesję Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady, Jan Chmura.
Powitał wszystkich zebranych na sali: radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek gminy,
gości oraz mieszkańców gminy. Stwierdził, że w sesji udział biorą: Burmistrz, Z-ca burmistrza,
Sekretarz gminy, Skarbnik gminy oraz radca prawny.
Przewodniczący poinformował, że na sali jest obecny nowy prezes spółki ZUMiK, pan Piotr Popek.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych,
co stanowi quorum wystarczające dla prawomocności obrad w podejmowaniu uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2. Porządek obrad.
Porządek obrad radni otrzymali w materiałach na sesję.
Zmian do porządku nie zgłoszono.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 39/2010.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2007 r.
6. Stan przygotowań Gminy Głuszyca do klęsk żywiołowych i obrony cywilnej.
7. Organizacja i efekty dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu
Publicznym w Głuszycy.
8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy
Głuszyca
8.2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
9. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
za - 15 głosów
/przy 15 obecnych na 15/
Ustalenia: porządek został przyjęty.
3. Przyjęcie protokołu nr 39/2010.
Poprawek do protokołu nie zgłoszono.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 39/2010
za - 14 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 1 głos
/przy 15 obecnych na 15/
Ustalenia: protokół nr 39/2010 został przyjęty.
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4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
Informację za okres od 24 kwietnia do 31 maja 2010 r. przedłożył Burmistrz - Wojciech Durak.
Informacja z pracy burmistrza w okresie między sesjami stanowi załącznik do protokołu.
Odnośnie sprawozdania radny Marek Masiuk zapytał, kiedy ruszą prace przy budowie kolektora w
Głuszycy Górnej?
Burmistrz wyjaśnił, że prace ruszą po zakończeniu procedur przetargowych i po podpisaniu
umowy z wykonawcą.
5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2007 r.
Informacja została przesłana radnym w materiałach na sesję.
Komisja Rewizyjna zajmowała się tą informacją. Wnioski zostały przedstawione na piśmie
burmistrzowi.
Radny Bernard Szostak
- odnośnie wniosku nr 26, radny uważa, że darowizna dla WZWiK powinna mieć zapisany okres,
na jaki zostaje przekazana.
Radca prawny
- wyjaśnił, że akt darowizny jest aktem jednostkowym, a nie czasowym, nie można darować na rok
czy dwa, daruje się na własność.
Burmistrz
- gmina będąca członkiem związku i wnosząca swój udział, może ten udział wycofać o przejąć na
mienie gminy.
Radca prawny
- przedmiot darowizny, jeśli nie jest wykorzystywany na cele, na które był przekazany może być
cofnięty, ale to jest inna regulacja, natomiast burmistrz mówi o członkostwie w związku, jeśli
wychodzimy ze związku to mamy prawo albo do rozliczeń albo do zwrotu majątku.
Radny Marek Masiuk
- zapytał, jakie wnioski skierowała Komisja Rewizyjna do burmistrza?
Radny Roman Głód - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- wyjaśnił, że wnioski dotyczyły głównie inwentaryzacji oraz zarządzeń burmistrza, które
przedstawiła pani skarbnik, a dotyczące odpowiedzialności za majątek gminy.
6. Stan przygotowań Gminy Głuszyca do klęsk żywiołowych i obrony cywilnej.
Pisemna informacja została przesłana radnym w materiałach na sesję.
Radny Marek Masiuk - przewodniczący Komisji ds Rozwiązywania Problemów Społecznych
- komisja przyjęła informację na temat stanu przygotowań gminy Głuszyca do klęsk żywiołowych
i obrony cywilnej.
Radny Masiuk skierował pytania do burmistrza:
1. Czy plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia charakterystykę zagrożeń oraz ocenę
ryzyka ich występowania w tym mapy ryzyka i zagrożenia?
2. Rowy przy drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich: kto odpowiada za ich właściwe
utrzymanie i jakie są ponoszone konsekwencje w przypadku zaniedbań?
3. Do czyich kompetencji należy zapobieganie powodzi - burmistrza, starosty, marszałka,
wojewody czy władz centralnych?
4. W związku z pytaniem nr 3, kto decyduje na terenie gminy o regulacji rzek i potoków oraz
zmniejszania niebezpieczeństwa wylania wody, kto nadzoruje oraz kto odbiera jakość wykonanych
prac?
5. Czy zostały podjęte działania dążące do tego by rzeka miała uregulowany nurt, by nie zagrażała
terenom do niej przylegającym?
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6. Czy boisko „Orlik” jest dostatecznie zabezpieczone przed powodzią?
Z-ca burmistrza
- wszystkie dokumenty muszą uwzględniać takie strefy. W chwili obecnej gmina będzie
przystępowała do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, takie strefy
będą na nowo naniesione. Jeżeli gmina wydaje decyzję o warunkach zabudowy, też takie
dokumenty są opiniowane przez u zarządcy rzeki i w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie wylania
wody są wprowadzone zakazy zabudowy.
- zabezpieczenie boiska „Orlik” - został dodatkowo usypany wał, także na chwilę obecną teren ten
jest bezpieczny.
Burmistrz
- gmina monituje rzekę i potoki, od powodzi w 1997 r. nie zrobiono 90% potrzeb. Główne cieki są
w zarządzie ODGW we Wrocławiu, jest to jednostka budżetowa. ODGW będzie wykonywać prace
na rzece Bystrzycy i potoku Złota woda, ale prace te uzależnione są od środków z budżetu państwa.
Gmina nie może inwestować środków w cudze mienie.
- rowy melioracyjne należą do właściciela drogi, nieczyszczone rowy powodują właśnie te
podtopienia.
- gmina nie uczestniczy przy odbiorach prac na rzekach.
Pani Jankowska
- wyjaśniła radnym na czy polega przygotowanie do działań w sytuacjach kryzysowych. Szczególną
uwagę zwróciła na działania w przypadku wystąpienia powodzi.
7. Organizacja i efekty dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu
Publicznym w Głuszycy.
Pisemna informacja została przesłana radnym w materiałach.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z informacją i ocenia ja pozytywnie.
Z-ca burmistrza
- poinformował, że dzięki burmistrzowi i fundacji z Wałbrzycha zostaną uruchomione dwa punkty
przedszkolne na terenie gminy w świetlicach wiejskich w Grzmiącej i w Głuszycy Górnej.
Przedszkola te będą finansowane ze środków Unii Europejskiej i funkcjonowały będą od września
2010 r. do lipca 2012 r.
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.
Po przerwie obrady wznowił i prowadził Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Pieroń.
8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca
Radna Wioletta Olszewska - Przewodnicząca Komisji Statutowej
- wyjaśniła, że z Regulaminu został usunięty zapis o nadawaniu odznaki.
Radca prawny
- przepisy nie pozwalają radzie nadawać ani odznaczeń ani orderów, jest to kompetencja wyłącznie
Prezydenta RP. Rada nie zapytała Prezydenta, czy takie odznaczenia można nadawać. Z tego też
powodu Nadzór uchylił poprzednio podjętą uchwałę.
GŁOSOWANIE nad podjęciem uchwały
za - 15 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 0 głosów
/przy 15 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała nr XL/223/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego
Obywatelstwa Gminy Głuszyca została podjęta.
8.2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010,
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Skarbnik gminy - Ewa Morawiec
- dokonano drobnych korekt w budżecie w związku ze złożonymi wnioskami z referatów Urzędu
Miejskiego i dyrektora OPS w celu urealnienia planu wydatków. Między innymi decyzją burmistrza
zostało ściągnięte zadanie - kupno syreny - z powodu trudnej sytuacji finansowej gminy.
Komisja budżetu zapoznała się z propozycjami zmian w budżecie gminy i opiniuje je pozytywnie.
GŁOSOWANIE nad podjęciem uchwały
za - 14 głosów
przeciw - 0 głosów
wstrzymujących się - 1 głos
/przy 15 obecnych na 15/
Ustalenia: uchwała nr XL/224/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010
została podjęta.
9. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
Radny Szostak Bernard
- zapytał, czy chodnik koło świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej będzie przebudowany? Zapytał
również czy będzie przeprowadzony remont świetlicy?
Burmistrz
- odpowiedział, że w świetlicy wiejskiej jest lokal wyborczy, także do 20 czerwca świetlica będzie
wyszykowana. Chodnik będzie przebudowany.
Radny Roman Głód
- złożył 2 interpelacje na piśmie:
1. dot. udrożnienia kanalizacji odprowadzającej wody opadowe przy ul. Sienkiewicza od nr 7-27
2. dot. remontu przystanku autobusowego przy ul. Łomnickiej.
Sołtys wsi Głuszyca Górna
- zgłosił konieczność naprawy rynny przy świetlicy w Głuszycy Górnej.
Radny Marek Masiuk
- zwrócił się z prośbą, aby gmina ponownie wystąpiła do Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa
o podłączenie gazu w Głuszycy Górnej.
Burmistrz
- wyjaśnił, że pisma w tej sprawie były kierowane do gazowni. Gazownia odpowiedziała, że nie jest
to dla niej ekonomiczne, chyba że gmina wybuduje magistralę i przyłącza, wtedy będą gaz
sprzedawać. Gmina ponowi pismo w tej sprawie.
Julianna Mlazga - sołtys wsi Łomnica
- zwraca się z prośbą o wystąpienie do Starostwa w sprawie dokończenia remontu mostu w
Łomnicy tzn. położenia nawierzchni i uzupełnienia barierek,
- zwróciła się z pytaniem, czy kamienie, które pozostały koło sklepu w Łomnicy po odbudowie
cieku będą wykorzystane do dalszych prac przy odbudowie cieku, czy zostaną uprzątnięte?
Od lipcowej powodzi nikt się nie interesuje zwaliskiem.
Burmistrz
- wyjaśnił, że po ostatniej sesji zostało skierowane pismo do Starosty w sprawie mostu w Łomnicy.
Radny Roman Głód
- ponowił prośbę o oznaczenie tras rowerowych
Z-ca burmistrza
- zwrócił się do radnego Głoda, aby złożył wniosek o przesunięcie środków w wysokości 10 tys. zł
z przeznaczeniem na odnowienie tras rowerowych
Radny Jacek Mastalerz
- zapytał, czy 1 czerwca będzie oficjalne otwarcie „Orlika”?
- zaproponował monitoring „Orlika”
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- zapytał, czy prace na ul. Boh. Getta zostały już skończone?
Z-ca burmistrza
- na „Orliku” odbędzie się Dzień Dziecka, a żadnego oficjalnego otwarcia boiska nie ma. Od 1
czerwca jest oficjalne pozwolenie na użytkowanie boiska. Zarządcą boiska będzie Centrum Kultury,
będzie ustalony grafik korzystania z obiektu.
- na poprzedniej sesji o monitoringu wypowiadał się Komendant komisariatu policji, policja nie chce
go oglądać, bo monitoring ma być tylko dowodem w sprawie a nie prewencją.
- ul. Boh. Getta- w dniu dzisiejszym jest montowane ogrodzenie.
10. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady podziękował dyrekcji szkół, nauczycielom, młodzieży Zespołu Szkół,
gimnazjum, także szkół nr 1, 2, 3 za aktywność związaną:
z 50 rocznicą powstania Zespołu Szkół, z wizytą kosmonauty.
Również podziękował dyrektorowi Centrum Kultury za przygotowanie budynku do uroczystości,
a także za organizację Dnia Bibliotekarza.
11. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zakończył
40 sesję w dniu 31 maja 2010 r.
Na tym protokołowanie zakończono.
protokoł.: T.N
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