
1 

Protokół nr 44/2010 
sesji Rady Miejskiej w Głuszycy 

w dniu 27 września 2010 r. 
 
XLIV sesja Rady Miejskiej Głuszycy odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Głuszycy w godzinach 13.00 - 15.00 
 
1. Otwarcie sesji. 
XLIV sesję Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady, Jan Chmura.  
Powitał wszystkich zebranych na sali: radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek gminy,  
oraz mieszkańców gminy. Stwierdził, że w sesji udział biorą: Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz 
gminy, Skarbnik gminy oraz radca prawny.  
 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, 
co stanowi quorum wystarczające dla prawomocności obrad w podejmowaniu uchwał. 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Nieobecni: 
- Radny Jerzy Solarz 
- Radny Grzegorz Szymański 
 
 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
Porządek obrad radni otrzymali w materiałach na sesję. 
 
Uwag do porządku nie wniesiono. 
 
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad 
za - 13 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 0 głosów 
/przy 13 obecnych na 15/ 
Ustalenia: przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Porządek obrad. 
3. Przyjęcie protokołu nr 43/2010.  
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.  
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2010 r. 
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca za II kwartał i okres  
wakacji 2010 r. 
7. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca. 
8. Informacja z wykorzystania boiska „Orlik” za 8 miesięcy 2010 r.  
9. Efekty dydaktyczno-wychowawcze Gimnazjum Publicznego za rok szkolny 2009/2010. 
10. Informacja z wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. 
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Głuszyca za rok szkolny 
2009/2010. 
12. Informacja o działalności Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna za II kwartał  
i okres wakacji 2010 r. 
13. Podjęcie uchwał: 
13.1 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
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13.2 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XLIII/239/2010 z dnia 30 sierpnia  
2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do 
końca i ul. Graniczna", 
13.3 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty  
należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, a także wskazania organów  
i osób do tego uprawnionych, 
14. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi. 
15. Sprawy różne. 
16. Zakończenie obrad. 
 
3. Przyjęcie protokołu nr 43/2010.  
Uwag do protokołu nie wniesiono. 
Głosowanie nad przyjęciem protokołu  nr 43/2010 
za - 10 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 3 głosy 
/przy 13 obecnych na 15/ 
Ustalenia: protokół nr 43/2010 został przyjęty. 
 
Przyszedł radny Grzegorz Szymański. Na sali obecnych 14 radnych. 
 
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.  
Informację za okres od 31 sierpnia do 24 września 2010 r. przedłożył Burmistrz - Wojciech Durak. 
Informacja z pracy burmistrza w okresie między sesjami stanowi załącznik do protokołu.  
Odnośnie sprawozdania: 
Radny Roman Głód 
- zapytał jakie działania zostały podjęte w związku z wielokrotnymi podpaleniami w budynku przy 
ul. Sienkiewicza 65? 
Burmistrz 
- sprawa została przekazana do zarządcy budynku. Uruchomiono pomoc dla pogorzelców. 
Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o wymianie drzwi i zamontowaniu domofonu. 
Komendant komisariatu w Głuszycy 
- poinformował, że sprawca podpalenia został zatrzymany, niemniej sąd nie dopatrzył się wielkiego 
zagrożenia i wyznaczył dozór policyjny. Kolejne podpalenia sprawiają wrażenie podpaleń 
złośliwych. Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. Policja dokonuje w tym miejscu 
kontroli o różnych porach dnia, jednak nie jest w stanie wystawić posterunku stałego. 
Prezes ZUMiK-u 
-  budynek został zabezpieczony, część spalonego dachu jest przygotowana do wymiany. Wspólnota 
podjęła uchwałę o wymianie całości dachu. Ubezpieczyciel również wyszacował już szkody. 
woda została podana do lokali niezwłocznie, gaz podłączono po 4 dniach, natomiast do tej pory 
jeden lokal nie ma elektryczności z powodu zalania instalacji. 
Jeden z mieszkańców złożył podziękowania dla OPS-u i dla ZUMiK-u za okazaną pomoc 
materialną, za mieszkanie zastępcze i za pomoc w przeprowadzce. 
Radny Roman Głód 
- zwrócił się z pytaniem do Prezesa ZUMiK-u, dlaczego dach został zabezpieczony dopiero po 6 
dniach i kto włączył na drugi dzień po pożarze energię elektryczną? 
Prezes ZUMiK-u 
- dach został zabezpieczony niezwłocznie po wycenie przeprowadzonej przez likwidatora szkody. 
Dach został zabezpieczony w ciągu 8 godzin od wydania dyspozycji. Z energią elektryczną było 
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podobnie, po dokonaniu niezbędnych pomiarów prąd został włączony. 
 
 
 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2010 r. 
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r. 
Komisja zwraca się z pytaniem do Prezesa ZUMiK-u 
- jaki jest skutek złożonych pozwów o zapłatę, ile odzyskano środków? 
Prezes ZUMiKu 
- informacja na temat windykacji systematycznie przekazywana jest do Urzędu na ostatni dzień 
każdego miesiąca.  
Komisja zwraca się z pytaniem do dyrektora Centrum Kultury 
- odnośnie należności z tytułu dzierżawy,  
Dyrektor Centrum Kultury 
- wyjaśnił, że nie zostały w I półroczu ściągnięte należności z tytułu dzierżawy. 
Radny Roman Głód - przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
- odczytał protokół komisji z rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010. 
Wiceprzewodniczący Rady 
- odczytał uchwałę Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza  
Głuszycy informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Opinia jest pozytywna. 
W dyskusji radny Marek Masiuk podjął temat finansowania „Orlika”. Gmina miała ponieść 30% 
kosztów budowy, a z przedstawionej informacji wynika, że poniosła 42%. 
Zastępca burmistrza zobowiązał się do przedstawienia informacji w tym temacie. 
 
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Głuszyca za II kwartał i okres  
wakacji 2010 r. 
Komisja ds Rozwiązywania Problemów Społecznych zapoznała się z informacją. Z informacji wynika,  
że przestępczość na terenie gminy wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2009 r.  
Komendant Komisariatu Policji 
- stwierdził, że ogólnie przestępczość wzrosła w całym powiecie. Przestępstw dokonują grupy 
przyjezdne. Wałbrzyscy policjanci rozbili już kilka takich grup. jedna z przyczyn wzrostu 
przestępstw jest zubożenie społeczeństwa.  
 
7. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca. 
Informację radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Przewodnicząca Komisji ds Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprostowała zapis  
w informacji „że komisja nie dała odpowiedzi odnośnie umieszczania bezdomnych psów w 
schroniskach”. 9 br. lipca komisja otrzymała projekt umowy, komisja zwróciła się o inne oferty, 
ponieważ ta przedstawiona była bardzo droga. Do chwili obecnej komisja nie otrzymała żadnych 
materiałów.   
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego 
poinformowała, że również zajmowała się przedstawioną przez panią Ogorzelec umową dotyczącą 
umieszczania bezdomnych psów w schronisku. Komisja nie miała innych ofert dla porównania cen 
i warunków, dlatego przekazano pani Ogorzelec ustnie negatywna opinie o przedstawionej umowie. 
Radny Grzegorz Pieroń 
- uzupełnił wypowiedź radnej Chilińskiej: pani Ogorzelec otrzymała 9 lipca br. od komisji prośbę  
o przedstawienie ofert innych schronisk. 20 lipca br. pani Ogorzelec przedstawia Komisji budżetu 
tę samą umowę, nie informując, że nad umową pracowała już Komisja rolna i opinia komisji jest 
negatywna. 



4 

- odnośnie przedstawionej informacji: „zgłoszenia telefoniczne na Policję o aktach wandalizmu” 
Jest to niepoważne załatwianie sprawy. Powinno być pismo skierowane do policji 
odzwierciedlające podjęcie działań.  
Przewodniczący Rady 
- ocenił informację jako chaotyczną i nierzetelną.  
 
Burmistrz 
- dokumenty na sesje z referatu trafiają do pani sekretarz, potem podpisuje je burmistrz, a następnie 
kierowane są do biura rady. 
Pani Alicja Ogorzelec - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
- wyjaśniła, że wysłano zapytania do  9 schronisk dla psów, odpowiedziało tylko 1 schronisko. 
Dlaczego na posiedzenia komisji nie jest zapraszany pracownik, wtedy można wyjaśnić 
wątpliwości. Komisje miały wydać opinię a nie podejmować decyzje. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. 
8. Informacja z wykorzystania boiska „Orlik” za 8 miesięcy 2010 r.  
Informację radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Z-ca burmistrza 
- odnośnie finansowania budowy „Orlika” wyjaśnił, że w uchwale budżetowej na 2009 r. jest zapis 
o finansowaniu przez gminę w 34%.  
 
9. Efekty dydaktyczno-wychowawcze Gimnazjum Publicznego za rok szkolny 2009/2010. 
Informację radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z przedstawioną informacją - uwag nie wniesiono. 
 
10. Informacja z wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. 
Informację radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z przedstawioną informacją - uwag nie wniesiono. 
 
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Głuszyca za rok szkolny 
2009/2010. 
Informację radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z przedstawioną informacją - uwag nie wniesiono. 
 
12. Informacja o działalności Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna za II kwartał  
i okres wakacji 2010 r. 
Informację radni otrzymali w materiałach na sesję. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z przedstawioną informacją - uwag nie wniesiono. 
 
Radny Marek Masiuk 
-  zapytał co będzie z  „Łomnicką Chatą”? 
Burmistrz 
- wyjaśnił, że „Łomnicka chata” będzie dalej działać, tylko na innych zasadach. Dotychczasowa  
kadra i forma zarządzania nie sprawdziła się, dlatego należało podjąć takie działania. 
 
Prowadzenie obrad objął Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Pieroń. 
13. Podjęcie uchwał: 
13.1 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
Burmistrz 
- zmiany dotyczą budżetu gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dokonanie tych zmian 
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pozwoli na urealnienie budżetu i dostosowanie wydatków do potrzeb. 
 
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała proponowane zmiany budżetu na 2010 r. 
 
Głosowanie nad podjęciem uchwały 
za - 11 głosów 
przeciw - 1 głos 
wstrzymujących się - 2 głosy 
/przy 14  obecnych na 15/ 
Ustalenia: uchwała Nr XLIV/245/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. została podjęta. 
 
13.2 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XLIII/239/2010 z dnia 30 sierpnia  
2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do 
końca i ul. Graniczna", 
Burmistrz 
- jest to kolejna zmiana tej uchwały, wymuszona przez RIO, bowiem nie dokonano zapisu o terminie 
spłaty pożyczki. W tej uchwale zapis ten został już uwzględniony.  
 
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosowanie nad podjęciem uchwały 
za - 12 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 2 głosy 
/przy 14  obecnych na 15/ 
Ustalenia: uchwała Nr XLIV/246/2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr 
XLIII/239/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na 
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna" została podjęta. 
 
13.3 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty  
należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, a także wskazania organów  
i osób do tego uprawnionych 
Burmistrz 
- podjęcie tej uchwały spowodowane jest zmianami przepisów o rachunkowości i finansów 
publicznych. 
 
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radny Marek Masiuk 
- złożył *wniosek, aby umorzenie wierzytelności przekraczającej 6-krotność kwoty przeciętnego 
wynagrodzenia wymagało uprzednio pozytywnej zgody Rady Miejskiej. 
Głosowanie nad wnioskiem  radnego Masiuka 
za - 12 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 2 głosy 
/przy 14 obecnych na 15/ 
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Ustalenia: wniosek został przyjęty.   
 
Głosowanie nad podjęciem uchwały 
za - 12 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 2 głosy 
/przy 14 obecnych na 15/ 
Ustalenia: uchwała Nr XLIV/247/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, a także 
wskazania organów i osób do tego uprawnionych została podjęta. 
 
14. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi. 
Tomasz Grygianiec - sołtys wsi Głuszyca Górna 
- zapytał, kiedy Zakład Gazowniczy zakończy rozkopywanie ul. Kłodzkiej? Podczas remontu auta 
jeżdżą po chodniku, ponieważ nie mieszczą się na jezdni i niszczą chodnik. 
- kiedy będzie robiony most do posesji pana Woźniaka? 
Burmistrz 
- odnośnie mostu, wyjaśnił, że w przyszłym tygodniu wchodzi firma na rzekę Otłuczynę i będzie 
robić 5 mostów. 
Radna Wioletta Olszewska 
- dlaczego na bip-ie nie ma informacji o imprezach w Głuszycy? Najczęściej są informacje już po 
imprezach.  
Z-ca bumistrza 
- zobowiązał się wydrukować dla radnej ze strony bip-u informacje o imprezach w głuszycy. 
 Radny Roman Głód 
- zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie podjętych działań w związku z pożarem 
przy ul. Sienkiewicza 65. 
Julianna Mlazga - sołtys wsi Łomnica 
- zwróciła się z prośbą o podjęcie interwencji w Starostwie, w sprawie wykoszenia jeszcze przed 
zimą poboczy przy drogach powiatowych w Łomnicy. 
- w dalszym ciągu jest bałagan na cieku przy sklepie w Łomnicy. 
Burmistrz 
- wyjaśnił, że ciek będzie robiony już na dniach. 
Radna Jolanta Kawa 
- zgłosiła, że podczas obfitych opadów 3 posesje przy  ul. Warskiego są zalewane. Czy jest 
możliwość odprowadzenia nadmiaru wody na łąki? 
Burmistrz 
- wyjaśnił, że sprawa jest znana.  
Radny Jacek Mastalerz 
- zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie dofinansowywania przez Urząd wszystkich 
imprez organizowanych na terenie gminy od stycznia do września br. 
- czy będzie coś robione przy garażach na osiedlu? 
- co z marketami w Głuszycy, do tej pory nie ma ani Dino ani Biedronki. 
- czy coś wiadomo już o DMW-u? 
Burmistrz 
- w DMW dalej jest pani syndyk, ostateczną decyzję podejmie sąd. 
- odnośnie marketów: do końca września starostwo musi wydać decyzję na budowę Dino. sprawa 
Biedronki jest już w trakcie realizacji, bo przekaźnik telefonii komórkowej jest już postawiony. 
budynek po Argopolu zostanie rozebrany. 
- plac przy garażach na osiedlu będzie odwadniany. 
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Radny Marek Masiuk 
- zapytał, co z budową oświetlenia przy ul. Parkowej, Polnej, Górnej i łącznika Sienkiewicza-
Mazurska? 
- co z budynkiem po szpitalu? 
Burmistrz 
- oświetlenie Parkowej jest już zrobione, natomiast odnośnie oświetlenia pozostałych ulic damy 
odpowiedź na piśmie, 
- odbyła się I sprawa sądowa, gmina będzie negocjować odzyskanie budynku. Pan Kuleta poczynił 
inwestycje w budynku, ale jednocześnie ma dług wobec gminy. Jest propozycja, aby odsprzedać ten 
budynek na usługi opiekuńczo-lecznicze. 
Krystyna Gołębiowska - sołtys wsi Sierpnica 
- zapytała o budowę placu zabaw w Sierpnicy. 
Z-ca burmistrza 
- poinformował, że dokumentacja projektowa jest już gotowa, a wniosek został złożony 
w Urzędzie Marszałkowskim. 
 
Radny Grzegorz Pieroń 
- w imieniu Komisji ds Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwraca się o przekazanie 
Komisji dokumentów świadczących o prowadzonej korespondencji z Komisariatem Policji  
w Głuszycy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie. 
 
15. Sprawy różne. 
Przewodniczący Rady poinformował, że odbędą się jeszcze 2 sesje w tej kadencji. Sesja 
listopadowa będzie sesja podsumowującą 4-letnią działalność Rady oraz jej komisji. 
 
16. Zakończenie obrad. 
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął 44 sesję 
Rady Miejskiej w dniu 27 września 2010 r. 
Na tym protokołowanie zakończono. 
protokoł.: Teodozja Nazarczuk 
 


